
Stanowisko 

Senatu Politechniki Warszawskiej 


z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie projektu "Rozporz~dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w 
sprawie sposobu i trybu ustalania wskaznik6w kosztoch~onnosci dla 
poszczeg61nych kierunk6w studi6w stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia jednolitych studi6w magisterskich oraz obszar6w kszta~cenia, a takze 
dla stacjonarnych studi6w doktoranckich" z dnia 27 pazdziernika 2011 r. 

Senat Politechniki Warszawskiej, na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 6 Statutu PW, 
wyraza nastfilPuj~ce stanowisko w sprawie wymienionego wyzej projektu 
rozporz~dzenia. 

1. 	 W projekcie rozporz~dzenia obszarowi nauk technicznych przypisuje sifil wskaznik 
kosztoch~onnosci r6wny 2,5, czyli istotnie nizszy od jego obecnej sredniej 
wartosci. Propozycja ta nie jest poparta analiz~ rzeczywistych koszt6w 
kszta~cenia. W opinii Senatu proponowane zmiany s~ sprzeczne z polityk~ Rz~du 
RP wspierania kszta~cenia inzynier6w, wyrazan~ m.in. w medialnej akcji promocji 
technicznych kierunk6w kszta~cenia i uwzglfildnieniem znacznej liczby kierunk6w 
technicznych jako kierunk6w zamawianych. 

2. 	 Senat PW zwraca uwagfil, ze kszta~cenie na kierunkach technicznych, 
wymagaj~ce prowadzenia zajfile w specjalistycznych laboratoriach, jest - wraz 
z rozwojem techniki - coraz kosztowniejsze. Niedofinansowanie uczelni 
technicznych zagraza jakosci kszta~cenia inzynierskiego. Realna dotacja 
dydaktyczna Politechniki Warszawskiej od roku 2005 zmniejszy~a sifil 0 ok. 5%, 
podczas gdy liczba student6w studi6w stacjonarnych Uczelni w tym okresie 
zwifilkszyta sifil 0 ok. 12%. 

3. 	 W punkcie 3.1 projektu rozporz~dzenia zawarto mozliwose warunkowej zmiany 
wskaznika kosztoch~onnosci kierunk6w ksztatcenia - wyt~cznie w obszarze nauk 
technicznych. Senat Politechniki Warszawskiej nie znajduje uzasadnienia dla 
wprowadzania element6w arbitralnosci do procesu okreslania wartosci 
wskaznik6w w przypadku jednego obszaru kszta~cenia. 

4. 	 Senat sprzeciwia sifil propozycji zasady okreslania wskaznika kosztoch~onnosci 
kierunk6w interdyscyplinarnych poprzez zaokr~glanie w dot sredniej wazonej 
obliczonej na podstawie udzia~u dziedzin w efektach kszta~cenia. Powoduje to, ze 
w przypadku kierunk6w technicznych nawet minimalny udzia~ dziedziny 0 nizszym 
wskatniku kosztoch~onnosci (np. ekonomii), znacz~co obniza wartose wskatnika. 
Stoi to zn6w w jawnej sprzecznosci z polityk~ wspierania studi6w 
interdyscyplinarnych. Senat stoi na stanowisku, ze wskatnik kosztoch~onnosci dla 
studi6w interdyscyplinarnych powlnlen bye okreslany poprzez zwyk~e 

zaokr~glanie do najblizszej wartosci nalez~cej do zbioru wynikaj~cego z § 1. ust 
2. 	projektu rozporz~dzenia. 

5. 	 Znowelizowana ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym 
daje uczelniom posiadaj~cym prawo do habilitowania mozliwose swobodnego 
tworzenia nowych kierunk6w kszta~cenia! w tym kierunk6w interdyscyplinarnych. 



W opinii Senatu przypisanie nowym kierunkom wskaznika kosztochfonnosci 2,5 
zniech~ci do podejmowania tego typu inicjatyw, gdyz mogq one spowodowae 
spadek dotacji uczelni. 

6. 	 Senat sprzeciwia si~ taki:e zasadzie przyznawania wskaznika kosztochfonnosci 
r6wnego 1 dla pierwszego roku studi6w, na kt6rym studiuje student przed 
przyj~ciem na kierunek studi6w. Powoduje to spadek dotacji dla tych wydzial6w, 
kt6re dajq studentom szans~ swiadomego wyboru, po roku studi6w, pomi~dzy 
zblizonymi kierunkami ksztafcenia. W opinii Senatu wskaznik kosztochfonnosci 
powinien bye liczony jako srednia wazona wskaznik6w kierunk6w oferowanych po 
pierwszym roku, z wagami odpowiadajqcymi ich limitom rekrutacyjnym. 

7. 	 W opinii Senatu wadq projektu, wyartykufowanq jawnie w dodatku "Ocena 
skutk6w regulacji", jest zapis, iz regulacja nie b~dzie miata zadnego wptywu na 
rynek pracy, konkurencyjnose gospodarki, przedsi~biorczose, funkcjonowanie 
przedsi~biorstw i na rozw6j regionalny. Od nowych regulacji Senat oczekuje 
silnego impulsu proinnowacyjnego i prorozwojowego, kt6ry powinien bye 
zwiqzany ze zdecydowanym wsparciem ksztatcenia kadr ini:ynierskich. 

8. 	 W zwiqzku z powYZSZq argumentacjq, biorqc pod uwag~ rol~ ksztatcenia 
inzynier6w w przysztym rozwoju polskiej gospodarki i jej konkurencyjnosci w 
swiecie, Senat Politechniki Warszawskiej proponuje przyznanie wszystkim 
kierunkom studi6w wobszarze nauk technicznych wartosci wskaznika 
kosztochtonnosci r6wnej co najmniej 3 (z preferencjq dla wartosci 3,5) i usuni~cie 
wymienionych w punktach 4 i 5 wad projektu rozporzqdzenia. 

sekre~Zq~~!J 


mgr DaVu(ct~oiiyska prof. dr ha 



	Bez nazwy.PDF.pdf

