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Powołanie nowej uczelni w oparciu o po-
tencjał najlepszych polskich naukow-
ców to wspólny pomysł Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pol-
skiej Akademii Nauk. Według wstęp-
nych założeń nowa placówka powsta-
nie na bazie najlepszych z 69 instytu-
tów PAN, które działają w różnych częś-
ciach kraju, także w Krakowie. Obecnie
kształcą one wyłącznie doktorantów,
po uruchomieniu „panowskiego” uni-
wersytetu ich pracownicy mają dzielić
się swoją wiedzą także ze studentami. 

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński
przekonuje, że nowy uniwersytet ma
szansę stać się wizytówka polskiej nau-
ki i przyciągnąć najzdolniejszych mło-
dych ludzi z całego świata. Nowe zada-
nia budzą jednak duży opór środowi-
ska, którym kieruje.  – Rada naukowa
naszego instytutu wyraziła sprzeciw
wobec tego pomysłu – informuje prof.
Marek Jeżabek, dyrektor krakowskie-
go Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, naj-

większej tego rodzaju jednostki w aka-
demii (zatrudnia blisko 600 osób).  – Bar-
dzo blisko współpracujemy z najważ-
niejszymi krakowskimi uczelniami i ten 
model sprawdza się, a powołanie włas-
nego uniwersytetu doprowadzi do nie-
uchronnej konfrontacji. Poza tym nie 
jesteśmy przygotowani na kształcenie 
studentów, nie mamy sal wykładowych 
czy akademików – wskazuje. 

Prof. Jeżabek jest jednym z kilkuna-
stu dyrektorów instytutów PAN, którzy 
na początku maja wspólnie wysłali 
do ministra Jarosława Gowina oraz prof. 
Duszyńskiego pismo w sprawie plano-
wych reform. Napisali w nim, że „nie 
widzą uzasadnienia dla idei powołania 
nowego uniwersytetu”. Pod dokumen-

tem podpisali się przedstawiciele m.in.
Instytutu Badań Literackich oraz kra-
kowskiego Instytutu Katalizy i Fizyko-
chemii Powierzchni. 

Dlaczego naukowcy nie chcą być od-
powiedzialni za dydaktykę? Obawiają
się, że powołanie centralnej struktury
uczelni doprowadzi do ograniczenia au-
tonomii instytutów, które dziś w dużej
mierze same decydują o swojej pracy
i cieszą się niezależnością finansową.
Ich zdaniem dodatkowe obowiązki ogra-
niczą również czas potrzebny na pro-
wadzenie badań naukowych na najwyż-
szym poziomie.  

Zdaniem ekspertów niepokój nau-
kowców jest uzasadniony. – Wprowa-
dzenie ścieżki dydaktycznej może utrud-
nić pracę badawczą, a to głównie w tym
celu powstały instytuty PAN – ocenia
Piotr Pokorny, ekspert Instytutu Roz-
woju Szkolnictwa Wyższego. – Nawet
najlepszy naukowiec niekoniecznie
musi również sprawdzić się w roli
nauczyciela akademickiego – doda-
je. ¹
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Szkolnictwo wyższe. Polska Akademia Nauk planuje utworzyć uniwersytet.
Pomysł budzi duży opór instytutów PAN, które mają odpowiadać za dydaktykę
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