PROTEST NA UNIWERSYTECIE W BIAŁYMSTOKU
Informujemy, że we wtorek 5 czerwca o godzinie 10.00 zostanie przeprowadzona akcja
protestacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbędzie się ona przed budynkiem
siedziby Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego przy placu
NZS 1.
Akcja jest wyrazem sprzeciwu wszystkich związków zawodowych działających na
Uniwersytecie przeciwko planom przegłosowania przez Sejm - właśnie w dniu 5 czerwca reformy szkolnictwa wyższego opracowanej przez ministra Gowina. Rozwiązania
proponowane w nowej ustawie spotkały się ze zdecydowaną krytyką różnych gremiów,
między innymi związków zawodowych.
Sprzeciw budzi przede wszystkim zamiar całkowitej zmiany sposobu zarządzania
uczelniami, co w efekcie spowoduje likwidację uczelnianej samorządności. Niepokoi
zaplanowany w ustawie scentralizowany system zarządzania, a także niezwykle restrykcyjne
kryteria oceniania pracy naukowej i dydaktycznej. Nie zgadzamy się na ideę ścisłego
powiązania efektów takiej oceny z uprawnieniami uczelni i poziomem jej finansowania.
Wprowadzenie ustawy w życie w tym kształcie doprowadzi do podziału polskich uczelni
publicznych na niewielką liczbę bogatych, centralnych uczelni badawczych i znacznie
większą liczbę biednych uczelni, zajmujących się głównie dydaktyką i obsługą regionalnych
rynków pracy. Nie ulega wątpliwości, że taki podział szybko doprowadzi do degradacji
mniejszych uczelni i w efekcie spowoduje pogłębienie podziału cywilizacyjnego naszego
kraju, czyli podziału na „Polskę A” i „Polskę B”.
Nauka nie jest działalnością biznesową i nie ma nic wspólnego ze strategiami
obowiązującymi w wielkich korporacjach. Uważamy także, że uczeni nie potrzebują
biurokracji ani biurokratycznych kryteriów ocen i zasad organizacji swojej pracy. Misją
uczelni jest nauka, kształcenie studentów i udział w rozwoju regionów, a nie „produkowanie"
innowacji.
Negatywnie oceniamy także ideę łączenia ze sobą uczelni średnich w celu utworzenia
jednego „silnego" ośrodka naukowego. Z dwóch średnich uczelni powstanie średni ośrodek
naukowy, a nie uczelnia na miarę np. Uniwersytetu Harvarda. Przypominamy, że w krajach
zachodnich, do których jesteśmy porównywani, na naukę wydaje się od 2 do ponad 3 razy
więcej % udziału PKB.
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
ZNP Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

