
Pomysł popiera minister nauki Ja-
rosław Gowin. Prezes PAN twier-
dzi, że nowa uczelnia może po-
wstać w dwa lata.

NATALIA MAZUR POZNAŃ

– Dziś prowadzimy studia dokto-
ranckie, spełniamy jednak wszel-
kie kryteria, by utworzyć uniwer-
sytet. Taka uczelnia mogłaby za-
jąć w światowych rankingach na-
prawdę dobrą pozycję – mówi prof.
Jerzy Duszyński, prezes PAN. 

Dziś tylko uniwersytety War-
szawski i Jagielloński mieszczą
się w Academic Ranking of World
Universities, ale dopiero w piątej
setce. Prezes PAN liczy na zde-
cydowanie wyższą lokatę.

O planach nowego uniwersy-
tetu profesor mówił w Poznaniu,
podczas konferencji programowej
Kongresu Narodowego Nauki. No-
wa uczelnia miałaby filie w całej
Polsce, tam gdzie PAN ma dziś in-

stytuty. Główne ośrodki byłyby wWar-
szawie i Krakowie. 

Według wstępnych założeń na no-
wej uczelni będą mogli studiować nie
tylko ci, którzy myślą o karierze na-
ukowej. Prof. Duszyński twierdzi, że
pierwsi studenci mogliby rozpocząć
naukę za dwa lata. 

Poznańska konferencja została zor-
ganizowana w ramach przygotowań
do reformy nauki i szkolnictwa wyż-
szego, którą szykuje minister Jarosław
Gowin. Od września co miesiąc w in-
nym mieście naukowcy dyskutują na
jeden z listy tematów. W Rzeszowie
mówili o umiędzynarodowieniu
 badań. Wrocław dostał temat współ-
pracy  nauki z gospodarką. Katowic-
kie spotkanie poświęcono karierze
akademickiej. Dziś polski uczony osią-
ga naukową samodzielność średnio
w wieku 46 lat, na Zachodzie – nawet
kilkanaście lat wcześniej. To według
Gowina jeden z powodów emigracji
polskich naukowców (w Polsce jest ich
100 tys., w zagranicznych ośrodkach
pracuje 35 tys. Polaków). �
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