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Szanowny Panie Premierze,  

rozbudowany proces konsultacyjny przy tworzeniu nowej Ustawy o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce jest niespotykanym jak dotąd projektem wspólnego kreowania przyszłości 

polskich uczelni przez środowisko akademickie. Niezależne Zrzeszenie Studentów, jako 

organizacja studencka zrzeszająca tysiące studentów w całej Polsce, wielokrotnie zabierało 

głos ws. proponowanych zmian. Niezaprzeczalnym jest fakt, że dynamicznie zmieniający się 

rynek pracy, potrzeby społeczeństwa, czy rozwijająca się gospodarka wymagają 

nowoczesnych rozwiązań również w zakresie szkolnictwa wyższego.  

Zdaniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Konstytucja dla Nauki odpowiada w 

ogólnym kształcie wyzwaniom współczesnego systemu społeczno-gospodarczego. Uczelnie 

publiczne powinny kłaść większy nacisk na długofalową współpracę z sektorem prywatnym,  

aby doskonalić jakość badań naukowych. Niezwykle ważnym jest tworzenie punktów 

stycznych pomiędzy nauką i biznesem, czemu niewątpliwie służy Ustawa 2.0. Studia dualne  

i nacisk na kształcenie praktyczne - tak ważne dla studentów kierunków technicznych,  

są fundamentem do kształcenia przyszłych ekspertów. Uczelnie wyższe jako, kuźnie kadr 

Rzeczypospolitej, powinny być najważniejszym zapleczem dla rozwoju polskiej myśli 

technicznej. Wierzymy, że te rozwiązania będą wsparciem dla młodych naukowców,  

dla których ścieżka rozwoju na chwilę obecną jest utrudniona.  

Kolejnym dobrym prognostykiem dla przyszłości polskiej nauki i polskich naukowców 

jest nacisk na specjalizacje ścieżki kariery naukowej. Nowa klasyfikacja dziedzin naukowych 

czy dodatkowe strumienie na finansowanie badań, to rozwiązania istotne nie tylko dla samych 



naukowców, ale także dla samych uczelni. Pozwolą one na zwiększenie ich konkurencyjności 

względem światowych uniwersytetów.  

Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym zakłada zmiany u podstaw kształcenia 

doktorantów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zwiększenia stypendiów doktoranckich 

oraz nowość: umożliwienie urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego  

dla doktorantów. Są to ułatwienia całkowicie prostudenckie, których od lat domagała  

się społeczność młodych naukowców. 

Choć sam projekt ustawy nie zakłada znaczących zmian w zakresie praw i obowiązków 

społeczności studenckiej, należy uznać, że szerokie konsultacje były szansą na wyrażenie 

opinii odnośnie najistotniejszych problemów, z którymi obecnie studenci  

się zmagają. NZS zwracało uwagę na duże znaczenie kultury akademickiej, zabezpieczenia 

socjalnego studentów czy samorządności studenckiej. Nacisk na ochronę praw studenta  

a także formy bezpłatnych studiów są jednymi z najważniejszych założeń z punktu widzenia 

NZS. Cieszy również fakt, że w nowowprowadzonej Radzie Uczelni miejsce zapewnione 

będzie miał przedstawiciel studentów.  

Zauważamy wiele aspektów, które należy systematycznie poprawiać, aby system 

szkolnictwa wyższego funkcjonował efektywniej. Zmiany te powinny być wdrażanie 

stopniowo, przez działalność programową Ministerstwa, we współpracy z organizacjami 

będącymi bliżej studentów, znającymi ich problemy. Jako Niezależne Zrzeszenie Studentów 

wierzymy, że sama Konstytucja dla Nauki to dopiero początek gruntownej przebudowy 

szkolnictwa wyższego, która przede wszystkim powinna zmienić podejście społeczności 

akademickiej do samej nauki. Dlatego też w pełni popieramy kierunek zmian proponowanych 

w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Jesteśmy przekonani, że powyższe 

zmiany są kluczowe nie tylko dla środowiska studenckiego i uczelni, ale także dla całego 

polskiego społeczeństwa. 
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