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Konkurent UAM?
Temat: prof. Jerzy Duszyński

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza uchodzi za
trzecią najlepszą uczelnię
w kraju, po uniwersytetach
Warszawskim i Jagiellońskim. Za dwa lata może się
pojawić konkurent: uniwersytet utworzony przez
Polską Akademię Nauk.
NATALIA MAZUR

P

rof. Jerzy Duszyński,
prezes PAN, ma ambitny plan: uniwersytet badawczy, stwo rzo ny
w oparciu o instytuty Akademii,
miałby szansę zdobyć światowe
rankingi. Dziś uniwersytety Warszawski i Jagielloński lokowane
są dopiero w piątej setce Academic Ran king of World Uni versities. Prezes PAN liczy na wyższą lokatę. To oznaczałoby, że poznański UAM w skali kraju spadłby na pozycję czwartą.
Poznań pozostanie jednak silnym ośrodkiem akademickim. Bo
i tutaj – według planów – nowa
uczelnia będzie miała swoje filie.
WPoznaniu działają: Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Dendrologii, Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Nowa uczelnia ma poparcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina. Jego powstanie podniesie poprzeczkę istniejącym uczelniom. Oplanach otwarcia nowego uniwersytetu Duszyński wspomina w swoim artykule, opublikowanym wczwartkowej „Rzeczpospolitej”.
Więcej szczegółów przedstawił w Poznaniu, podczas rozpoczętej dzisiaj Konferencji Programowej Kongresu Narodowego Nauki. Według wstępnych założeń uniwersytet nie będzie miał elitarnego charakteru: wybierać go będą
mogli także kandydaci, którzy nie myślą o karierze naukowców. Duszyński
podejrzewa, że pierwsi studenci mogliby rozpocząć naukę już za dwa lata.
Poznańska konferencja poświęcona jest dążeniu do naukowej doskonałości. Odbywa się ramach przygotowań do reformy nauki i szkolnictwa
wyższego. MNiSW zorganizowało ją
we współpracy zPAN iUniwersytetem
im. Adama Mickiewicza. Gowin ma
nadzieję, że w Poznaniu uda się opracować nowe sposoby oceny osiągnięć
naukowych. Zjednej strony polską naukę trapi punktoza: uczeni przesadnie skupiają się na gromadzeniu punktów, stawiają na ilość, mniej na jakość
dokonań. Zdrugiej strony: trudno wymyślić inną od ilościowej, obiektywną formę oceny osiągnięć.
Poznańska konferencja jest piąta,
a w sumie będzie ich dziewięć. Podsumuje je wrześniowy Narodowy
Kongres Nauki w Krakowie. Tam zostaną przedstawione wstępne założenia reformy Gowina. 

Wycinek elektroniczny opracowała firma NEWTON Media sp. z o.o.
www.newtonmedia.pl

