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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Szanowna Pani Minister! 

Najbardziej znane polskie uniwersytety – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski – gdzie pra-

cują polscy naukowcy, od wielu lat były uznawanymi ośrodkami akademickimi, z którymi liczono się 

w świecie i o których wypowiadano się z uznaniem. W prestiżowym i największym rankingu uczelni organi-

zowanym przez siedemdziesiąt dwa kraje świata polskie uczelnie w ostatnich latach zajmują niepokojąco 

niskie miejsca – plasują się w czwartej setce sklasyfikowanych uczelni. 

Do oceny uczelni we wspomnianym rankingu służy sześć podstawowych kryteriów: opinia środowiska 

akademickiego o uczelni, opinia pracodawców, umiędzynarodowienie kadry i studentów, proporcje liczby 

studentów i kadry oraz liczba cytowań przypadająca na jednego wykładowcę. Największy spadek polskie 

uczelnie zanotowały w trzech ostatnich kategoriach. Według oceniających polskie uczelnie są dramatycznie 

rozrośnięte, jeżeli chodzi o kadrę, a zagraniczny wykładowca to rzadkość – student ma szansę zobaczyć za-

granicznego wykładowcę może raz w roku podczas gościnnego wykładu. 

W rankingach przodują uczelnie z USA i Wielkiej Brytanii. Francja i Szwajcaria także mają wielu repre-

zentantów. Polskie akcenty to najczęściej wciąż te same dwie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersy-

tet Warszawski (w zestawieniu Times Higher Education World University Rankings 2012/2013 oprócz 

wspomnianej dwójki znalazły się także Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Łódzki). Dodam, że na 

potrzeby rankingu ankietuje się około czterdziestu sześciu tysięcy wykładowców i dwudziestu ośmiu tysięcy 

pracodawców. 

Chcę zatem zapytać: czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje podjąć jakiekolwiek dzia-

łania w celu uzyskiwania wyższych lokat w przedmiotowych rankingach w przyszłych latach? Przed laty 

polska nauka była oceniana i klasyfikowana znacznie wyżej. Czy nie warto byłoby rozważyć jakichś dodat-

kowych nagród dla polskich uczelni, które w ramach wymiany doświadczeń realizowałyby więcej wykładów 

z udziałem cenionych międzynarodowych specjalistów? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




