
NAUKA
Utworzenia nadzwyczajnej 
uczelni chce Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
oraz Polska Akademia Nauk.

W założeniu ma to być wizy-
tówka polskiej nauki na 
świecie. Uniwersytet Polskiej 
Akademii Nauk, czyli PAN-
-University, w nieodległej 
przyszłości miałby trafić do 
pierwszej setki najlepszych 
uczelni na świecie.

Plany stworzenia uczelni są 
średnio zaawansowane, 
szczegółowa koncepcja bę-
dzie wypracowana do końca 
roku. Centrala nowego uni-
wersytetu mogłaby się mie-
ścić w Pałacu Staszica w 
Warszawie.   

– Wszyscy jesteśmy świado-
mi, że jeśli chodzi o rankingi 
międzynarodowe, polskie 
uczelnie znajdują się na dale-
kiej pozycji – powiedział pre-
zes Polskiej Akademii Nauk 
prof. Jerzy Duszyński.

W 2016 roku w rankingu 
500 najlepszych szkół wyż-
szych na świecie – Academic 
Ranking of World Universities 
(ARWU, znanym również jako 
Lista Szanghajska), znalazły 
się dwie polskie uczelnie – 
Uniwersytet Jagielloński i 
Warszawski (obie trafiły do 
piątej setki zestawienia, w 
poprzednich latach były w 
czwartej). 

W innym prestiżowym ran-
kingu, Times Higher Educa-
tion World University Ranking 

wśród 980 instytucji z 79 kra-
jów uwzględniono zaledwie 
dziewięć polskich uczelni. 
Dwie najlepsze: Uniwersytet 
Warszawski i Politechnika 
Warszawska – znalazły się 
dopiero w szóstej setce zesta-
wienia.  

Plan zakłada, że nową uczel-
nię utworzy 50 najsprawniej 
funkcjonujących instytutów 
PAN (spośród 69). Kilkanaście 
słabszych dostanie czas, aby 
osiągnąć niezbędny poziom. 
Te, którym się nie uda, będą 

włączone do innych instytu-
tów czy wyższych uczelni albo 
zostaną zlikwidowane – dekla-
ruje prezes PAN. 

Koszt funkcjonowania no-
wego uniwersytetu może wy-
nosić kilkaset milionów zło-
tych rocznie. Uczelnia ma za-
biegać o środki z funduszy 
unijnych, przeznaczone na 
działalność uniwersytetów o 
charakterze badawczym. Dla 
porównania, roczny budżet 
najlepiej finansowanej uczelni 
w USA – John Hopkins Univer-

sity – przekracza dwa miliardy 
dolarów.  

Obecnie akademia nie 
może nadawać tytułów magi-
stra, powstanie uczelni ma to 
zmienić. W instytutach PAN 
już teraz kształci się wielu 
doktorów. Inauguracja Uni-
wersytetu PAN nie musi 
oznaczać rekrutacji dużej 
liczby studentów – początko-
wo będzie to niewielki nabór, 
zwiększany w ciągu kolejnych 
lat. 
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