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Przedmowa

Problematyka dotycząca zagadnień szkolnictwa wyższego i nauki jest
niezwykle istotna z punktu widzenia różnych środowisk. Co uzasadnione,
największe zainteresowanie wzbudza wśród akademików. Jest to jednak
obszar tak różnorodny i obszerny, że z różnych racji odwołują się do
niego przedstawiciele także innych grup. Można zauważyć tendencję,
zgodnie z którą co kilka lat system ten jest poddawany bardziej lub
mniej gruntownej reformie. Jak zawsze podstawowym założeniem każdej
z wprowadzanych zmian jest optymalizacja działań na płaszczyźnie
szkolnictwa wyższego i nauki.

Niespełna dwa lata temu zaczęła obowiązywać ustawa – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, która jest efektem kolejnej wielkiej reformy
systemowej. Niniejszy akt prawny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
całego środowiska akademickiego. Wypracowany po wielu miesiącach
intensywnych prac, skupia w sobie problematykę nowego modelu
skutecznego zarządzania uczelniami, zwiększenia nakładów finansów
na naukę i szkolnictwo wyższe, daje gwarancje zrównoważonego rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce, zmienia model kształcenia doktorów,
proponuje nowe ścieżki kariery akademickiej, jak również łączenie
potencjału dyscyplin naukowych. Warto zwrócić uwagę, że obecnie cała
problematyka znalazła swoje miejsce w jednej ustawie i tym samym
zastąpiła m.in. ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki czy ustawę o zasadach finansowania
nauki.

Mając świadomość wagi wprowadzonej reformy, ale także obserwując
pojawiające się zmiany, oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyrażamy
nadzieję, że będzie służył wszystkim osobom, które z racji zawodowych
przynależą do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prawnikom,
studentom i każdemu zainteresowanemu tą problematyką. Ufamy także,
że przyczyni się on do poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych informacji,
odnoszących się zarówno do szkolnictwa wyższego, jak i nauki.
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