
Uni wersytet im. Ada ma
Mic kie wi cza ucho dzi za
trze cią naj lep szą uczel nię
w kra ju, po uni wersytetach
War szaw skim i Ja giel loń -
skim. Za dwa la ta mo że się
po ja wić kon ku rent: uni -
wersytet utwo rzo ny przez
Pol ską Aka de mię Na uk.

NA TA LIA MA ZUR

P rof. Je rzy Du szyń ski,
pre zes PAN, ma am bit -
ny plan: uni wersytet ba -
daw czy, stwo rzo ny

w opar ciu o in sty tu ty Aka de mii,
miał by szan sę zdo być świa to we
ran kin gi. Dziś uni wersytety War -
szaw ski i Ja giel loń ski lo ko wa ne
są do pie ro w pią tej set ce Aca de -
mic Ran king of World Uni -
versities. Pre zes PAN li czy na wyż -
szą lo ka tę. To ozna cza ło by, że po -
znań ski UAM w ska li kra ju spadł -
by na po zy cję czwar tą.

Po znań po zo sta nie jed nak sil -
nym oś rod kiem aka de mic kim. Bo
i tu taj – we dług pla nów – no wa
uczel nia bę dzie mia ła swo je fi lie.
W Po zna niu dzia ła ją: In sty tut Che -
mii Bio or ga nicz nej, In sty tut Fi zy -
ki Mo le ku lar nej, In sty tut Ge ne ty -
ki Ro ślin, In sty tut Den dro lo gii, In -
sty tut Ge ne ty ki Czło wie ka, In sty -
tut Śro do wi ska Rol ni cze go i Leś -
ne go, In sty tut Ar che o lo gii i Et no -
lo gii oraz Po znań skie Cen trum Su -
per kom pu te ro wo-Sie cio we.

No wa uczel nia ma po par cie mi ni -
stra na u ki i szkol nic twa wyż sze go, wi -
ce pre mie ra Ja ro sła wa Go wi na. Je go po -
wsta nie pod nie sie po prze czkę ist nie ją -
cym uczel niom. Opla nach otwar cia no -
we go uni wersytetu Du szyń ski wspo -
mi na w swo im ar ty ku le, opub li ko wa -
nym wczwar tko wej „Rzecz pos po li tej”.
Wię cej szcze gó łów przed sta wił w Po -
zna niu, pod czas roz po czę tej dzi siaj Kon -
fe ren cji Pro gra mo wej Kon gre su Na ro -
do we go Na u ki. We dług wstęp nych za -
ło żeń uni wersytet nie bę dzie miał eli -
tar ne go cha rak te ru: wy bie rać go bę dą
mo gli tak że kan dy da ci, któ rzy nie my -
ślą o ka rie rze na u kow ców. Du szyń ski
po dej rze wa, że pier wsi stu den ci mo gli -
by roz po cząć na u kę już za dwa la ta.

Po znań ska kon fe ren cja po świę co -
na jest dą że niu do na u ko wej do sko na -
ło ści. Od by wa się ra mach przy go to -
wań do re for my na u ki i szkol nic twa
wyż sze go. MNiSW zor ga ni zo wa ło ją
we współ pra cy zPAN iUni wersytetem
im. Ada ma Mic kie wi cza. Go win ma
na dzie ję, że w Po zna niu uda się opra -
co wać no we spo so by oce ny osią gnięć
na u ko wych. Z jed nej stro ny pol ską na -
u kę tra pi pun kto za: ucze ni prze sad -
nie sku pia ją się na gro ma dze niu pun -
któw, sta wia ją na ilość, mniej na ja kość
do ko nań. Z dru giej stro ny: trud no wy -
my ślić in ną od ilo ścio wej, obiek tyw -
ną for mę oce ny osią gnięć.

Po znań ska kon fe ren cja jest pią ta,
a w su mie bę dzie ich dzie więć. Pod -
su mu je je wrześ nio wy Na ro do wy
Kon gres Na u ki w Kra ko wie. Tam zo -
sta ną przed sta wio ne wstęp ne za ło -
że nia re for my Go wi na. �
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