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STANOWISKO 
Prezydium Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOSC" 
w sprawie biurokratyzacji procesu dydaktycznego 

z dnia 10 grudnia 201 lr 

KSN NSZZ „Solidarnosc" z rosn^cym zaniepokojeniem i oburzeniem obserwuje narastaja^ w 
ostatiiich latach biurokratyzacj? zycia srodowiska akademickiego, w tym szczegolnie procesu 
dydaktycznego. Bezposrednia. przyczynq naszego wystapienia ŝ  wprowadzane od dnia 1 
pazdziernika 2011 r zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym 
wraz z pozniejszymi zmianami, w tym z dnia 18 marca 201 l r (Dz. U. Nr 84, poz. 455). 

Towarzysz^ce tej ustawie stosowne rozporzadzenia, a szczegolnie Rozporz^dzenie Mnistra 
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 2 listopada br w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyzszego oraz Rozporz^dzenie MNiSzW z dnia 4 listopada br w sprawie 
wzorcowych efektow ksztalcenia zobowigzuje wszystkie uczelnie naszego kraju do opracowania 
nowych syllabusow przedmiotow. Nie jest to bynajmniej zwiazane z wprowadzaniem nowych 
tresci dydaktycznych, lecz wynika bezposrednio z wspomnianych 
rozporzadzen. Przepisy nakazuja^ na przyklad, szczegolowe opisywanie kryteriow oceny 
studentow z dokladnosci^ do pol stopnia w ramach poszczegolnych efektow ksztalcenia 
(cokolwiek to oznacza). Malo tego, nalezy rowniez okreslic, czego student nie umie lub nie 
potrafi, gdy wystawiamy mu ocen? niedostatecznaj!! 

Najwyrazniej biurokraci sa_ zdania, ze tworczy - naszym zdaniem -proces dydaktyczny da sie 
uj^c w wygodne dla nich tabelki i zestawienia, co z kolei prawdopodobnie pozwala im wierzyc, 
ze sâ  w stanie ten proces zaplanowac i kontrolowac. Dotyczy to niestety nie tylko procesu 
dydaktycznego. 

Ponadto, wprowadzona znowelizowana. ustawq „reforma" szkolnictwa wyzszego nie jest 
wsparta zadnym zwiekszeniem nakladow finansowych, a wymaga zwiekszonych nakladow 
pracy calej kadry akademickiej. 

Nauczyciele akademiccy, zamiast prowadzic wlasciwy proces dydaktyczny zobowiazani sq 
poswiecic wiecej czasu na bezsensowny opis procesu ewaluacji studentow. Myslenie takie i 
wynikaj^ce z niego dzialania zaprzeczaj^ autonomii uczelni. 

KSN NSZZ „Solidarnosc" apeluje do wiadz uczelni publicznych o podj^cie stosownych 
dzialan i wypracowania stanowiska wspolnego dla srodowiska akademickiego. 

Nie pozwolmy narzucac sobie dzialan, ktore uznajemy 

Przewodniczacy KSN NSZZ „Solidarnosc' 

Edward Malec 


