
Uniwersytet PAN? 
Za dużo niewiadomych

Uniwersytet PAN ma stać się wi
zytówką polskiej nauki na świe
cie i powalczyć o wysokie pozy
cje w międzynarodowych ran
kingach. Wśród naukowców
koncepcja reform budzi jednak
wiele wątpliwości. Dyrektorzy
kilkunastu instytutów, którzy
podpisali się pod pismem skie
rowanym do ministra Jarosława
Gowina i prezesa PAN prof. Je
rzego Duszyńskiego, zamias  
kształcić studentów, woleliby bli
żej współpracować z uczelniami
Taki model sprawdza się m.in  
w przypadku Instytutu Fizyk  
Jądrowej PAN oraz Instytutu Ka
talizy i Fizykochemii Powierzch
ni działających w Krakowie. Ra
zem z Uniwersytetem Jagielloń
skim i Akademią Górniczo-Hut
niczą tworzą one Krakowskie 
Konsorcjum Naukowe im. Ma
riana Smoluchowskiego, zalicza
ne do wiodących ośrodków nau
kowych w kraju. – Za absurdal
ne uważam, żeby nasz instytu
miał rywalizować z tymi uczel
niami o studentów pierwszych
lat – komentuje prof. Marek
Jeżabek, dyrektor Instytutu Fi
zyki Jądrowej PAN. 

Pomysł powołania kolejne
uczelni budzi również wątpli
wości ekspertów. – Bardziej wi
działbym właśnie bliższą
współprace pomiędzy instytu
tami PAN a uczelniami, nie tyl

ko w zakresie prowadzenia ba-
dań naukowych, ale także szyb-
kiego wprowadzania ich wyni-
ków do programów nauczania 
– wskazuje Piotr Pokorny, ek-
spert Instytutu Rozwoju Szkol-
nictwa Wyższego. Dodaje, że 
decydujące dla oceny pomysłu 
będą konkretne rozwiązania 
i zasady funkcjonowania nowej 
placówki. 

O komentarz do wątpliwoś-
ci instytutów chcieliśmy zapy-
tać prezesa PAN prof. Jerzego 
Duszyńskiego, ale odmówił ro-
zmowy z nami. W wywiadzie 

udzielonym na początku miesią-
ca Radiu RMF FM zapowiedział
on, że ostateczna koncepcja po-
wołania nowej uczelni ma być
gotowa we wrześniu, a już nie-
długo ruszą jej szerokie konsul-
tacje w środowisku akademi-
ckim. Zapewnił też, że nowa
struktura nie pozbawi instytu-
tów PAN autonomii ani samo-
dzielności, a wysiłek kadry nau-
kowej związany z dydaktyką bę-
dzie niewielki, bo na początku
uniwersytet przyjmie zaledwie
kilkuset studentów. ¹ 

(IKR)

Szkolnictwo wyższe 
Instytuty Polskiej Akademii 
Nauk, zamiast rywalizować 
o studentów z uczelniami, wolą
z nimi współpracować i skupić 
się na prowadzeniu badań.

Chcielibyśmy mieć 
możliwość 
kształcenia pół 
tysiąca, tysiąca 
magistrantów – to są 
niewielkie liczby 
prof. Jerzy Duszyński 
prezes PAN, w rozmowie 
z Radiem RMF FM
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