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Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
Uniwersytet Pedagogiczny przechodzi zmiany. W uczelni wdrażany jest program
restrukturyzacyjno-stabilizacyjny, który niesie ze sobą szereg zmian organizacyjnych,
finansowych, jak również kadrowych. Po raz pierwszy w historii naszej uczelni modernizacja
prowadzone jest w tak szerokiej skali.
Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, które mogą budzić niepokój,
chciałbym zapewnić, że zmiany obecnie dokonujące się w Uniwersytecie nie będą miały
wpływu na przebieg studiów osób uczących się w UP. Każda osoba, która rozpoczęła naukę
w Uniwersytecie Pedagogicznym będzie studiować w niezmienionym trybie od momentu
jej podjęcia, aż do zakończenia - zgodnie z planem studiów.
Pojawiły się też niepokojące plotki - z dużym prawdopodobieństwem rozpowszechniane
celowo - o absurdalnych opłatach za studia stacjonarne. Zapewniam Państwa, że nie ma
takiej możliwości. Studia stacjonarne są i pozostaną bezpłatne.
Przy tej okazji chciałbym przekazać Wszystkim Państwu dobre informacje, dotyczące
stypendiów. Na wszystkie stypendialne wypłaty posiadamy zabezpieczone środki pieniężne,
a w przyszłym roku akademickim dotychczasowa pula zostanie zwiększona o dodatkowe
trzy miliony złotych.
Nie ukrywam, że staramy się szukać oszczędności w innych obszarach. W głównym budynku
przy ulicy Podchorążych reorganizujemy lokalizację księgozbioru rozproszonego po kilku
małych bibliotekach. Egzemplarze książek z bibliotek Instytutowych będą sukcesywnie
(w ciągu dwóch lat) przenoszone do Biblioteki Głównej. Jest to ogromne wyzwanie
logistyczne, ponieważ dotyczy obszernych zasobów.
W ramach optymalizacji kosztów działające w uczelni Akademickie Biuro Karier zostało
połączone z Biurem Spraw Studenckich tworząc jedną większą jednostkę o nazwie: Dział
Spraw Studenckich i Karier podległą Prorektorowi ds. Studenckich. Jednym z jego zadań
jest doradztwo zawodowe, które nadal pozostanie dostępne dla studentów.
Kolejnym z elementów zmian wprowadzanych w uczelni są sprawy kadrowe, dotyczące
pracowników UP, w tym wykładowców. Opinia studentów odnośnie realizacji zadań
dydaktycznych będzie jednym z istotnych elementów oceny merytorycznej pracownika
- ale nie jedynym. W przypadku zmian kadrowych będą brane pod uwagę również inne kryteria:
merytoryczne, finansowe jednostki, w której zatrudniony jest pracownik oraz możliwości
i potrzeby kadrowe całej Uczelni.
Pojawiający się ostatnio bardzo „medialny” wątek tzw. „upolitycznienia uczelni” spróbuję ująć
syntetycznie: uczelnia jest jednostką autonomiczną, ale od 75 lat jest także instytucją
państwową. Podlegamy, podobnie, jak inne uniwersytety państwowe, Ministerstwu Edukacji

i Nauki. To Ministerstwo wypłaca subwencje, jesteśmy również zobowiązani (jak wszyscy)
do rozliczania się z Ministerstwem z powierzonych nam pieniędzy.
Z uwagi na szeroki zakres wprowadzanych obecnie zmian w uczelni, opinia społeczna uległa
bardzo mocnej polaryzacji. Odbyłem już spotkanie informacyjne z Samorządem Studenckim,
na którym starałem się wyjaśnić niepokojące kwestie, a teraz kieruję ten list bezpośrednio
do szerokiego grona studenckiego. Jesteście Państwo podmiotem tej uczelni, macie prawo czuć
się w Uniwersytecie Pedagogicznym bezpiecznie i kontynuować naukę zgodnie z planem
studiów.
Przy okazji tego listu, chciałbym też życzyć Państwu zdrowia i powodzenia w trakcie
egzaminów podczas zbliżającej się sesji.
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