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Plan

•

Wprowadzenie

•

Projekt 1: Uniwersytet PAN

•

Projekt 2: Panbeta

•

Projekt 3: Powiązania horyzontalne

•

Projekt 4: Raport Policy Support Facility

•

PAN a Ustawa 2.0

•

Wnioski

Uniwersytet PAN
• Autorzy: Jerzy Duszyński, Tadeusz
Burczyński, Paweł M. Rowiński,
Andrzej Rychard (wszyscy z instytutów PAN)
• Założenia

UPAN byłby pierwszą w Polsce uczelnią badawczą
Liczba kształconych: około 2500 osób
Przede wszystkim studia doktoranckie
Nacisk na kształcenie on-line i interdyscyplinarne
Jednostkami podstawowymi będą instytuty PAN
(na początku te z kategorią A i A+)
• Współpraca z uczelniami na zasadzie profesorów
wizytujących delegowanych przez polskie uczelnie
• Korporacja pełni rolę doradczą
•
•
•
•
•

Panbeta
• Autorzy: Jacek Kuźnicki. Elżbieta WitkowskaZaremba, Maciej Żylicz (wszyscy z instytutów PAN)
• Założenia

• UPAN jest złym pomysłem
• Instytuty stanowią główną przesłankę istnienia PAN
• Zwiększenie roli członków korporacji
w kształtowaniu strategii naukowej instytutów
• Inspiracją jest struktura Towarzystwa Maxa Plancka (ale
z pozostawieniem samodzielności, prowadzenia studiów
doktoranckich i uprawnień do nadawania stopni)
• Utworzenie Senatu odpowiadającego za poziom naukowy
• Wzmocnienie roli Prezesa
• Zamiast pięciu wydziałów trzy sekcje (w skład sekcji
wchodziliby reprezentanci instytutów)
• Komisja nominująca (7 osób) kandydatów na członków
PAN
• Słabsze instytuty do połączenia z lepszymi bądź
uczelniami

Powiązania horyzontalne
• Autorzy: 9 osób, w tym Marek Jeżabek, Małgorzata
Witko i Maciej Eder (wszyscy z instytutów PAN)
• Założenia

• Nadzór nad działalnością instytutów PAN sprawuje
Minister, za pośrednictwem Rady Dyrektorów
• Kształcenie doktorantów w instytutach PAN
• Przede wszystkim studia doktoranckie
• Zachowanie uprawnień instytutów PAN do nadawania
stopni i występowania o tytuł
• Wielopłaszczyznowa współpraca instytutów PAN
z uczelniami (małe ograniczenia prawne)
•
•
•
•

Konsorcja z zachowaniem tożsamości jednostek
Wspólne szkoły doktorskie
Tworzenie wspólnych centrów naukowych
Zasilanie uczelni i instytutów PAN postdokami, którzy
habilitację zrobili w instytutach PAN

Policy Support Facility
• Autorzy: 8 ekspertów,
przewodniczący: Georg Winckler
• Założenia

• Instytuty PAN z kategorią A i A+ włączone
do uczelni badawczych (research intensive
universities)
• Inne instytuty PAN włączone do sieci instytutów
badawczych Łuksiewicz bądź uczelni

PAN a Ustawa 2.0
• Art. 36. 1. Publiczna uczelnia akademicka wraz z inną
publiczną uczelnią akademicką, instytutem
badawczym, instytutem PAN lub międzynarodowym
instytutem, jeżeli mają siedzibę w tym samym
województwie, mogą utworzyć uczelnię federacyjną.
• Art. 40. 1. Rada Ministrów (…) tworzy uczelnię
publiczną, likwiduje uczelnię publiczną lub zmienia
nazwę uczelni publicznej.
• 2. Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku
połączenia uczelni publicznych, instytutów badawczych lub
instytutów PAN.
• 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
w drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej inną
uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut PAN, po
zasięgnięciu opinii właściwego ministra nadzorującego
uczelnię lub instytut badawczy, lub Prezesa PAN.

• Art. 63. 1. Studia mogą być prowadzone przez
uczelnię wspólnie z inną uczelnią, instytutem PAN, …

Dziękuję bardzo
za uwagę

