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PROJEKT

USTAWA
z dnia  ................................................

o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Art. 1

1. Tworzy się z dniem .... Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zwany dalej

„Uniwersytetem”.

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Bydgoszcz.

3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2

Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz

prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, prawnych

oraz matematyczno-przyrodniczych.

Art. 3

1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Bydgoską im. Kazimierza

Wielkiego.

Art. 4

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa

wyższego.

Art. 5

1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii Bydgoskiej im.

Kazimierza Wielkiego staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet przejmuje z dniem utworzenia prawa i zobowiązania jednostki

wymienionej w art. 3 ust. 1.

3. Stan gospodarki finansowej jednostki wymienionej w art. 3 ust. 1 zostanie wykazany

w bilansach sporządzonych przez tę jednostkę na dzień poprzedzający utworzenie

Uniwersytetu.

Art. 6

1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
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1) Pracownicy zatrudnieni w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 1 stają się

pracownikami Uniwersytetu.

2) Studenci Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, spełniający

wymagania art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie

wyższym (Dz U Nr 65, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 z 1994 r., Nr 1, poz. 3, Nr

43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591 z 1996 r., Nr 5, poz. 34, Nr

24, poz. 110 z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr

121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 roku Nr 50, poz. 310, Nr 106,

poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118), stają się studentami Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki ... do Akademii

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego

studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami

organizacyjnymi Uniwersytetu.

4. Jednostki organizacyjne Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, które przed

utworzeniem Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych,

zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

Art. 7

1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii Bydgoskiej

im. Kazimierza Wielkiego z zastrzeżeniem ust. 2, stają się z dniem utworzenia

Uniwersytetu organami Uniwersytetu.

2. Do dnia ... zostaną przeprowadzone wybory organów Uniwersytetu w trybie i na okres

ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art. 8

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Bydgoszcz, prawie 400-tysięczne miasto o 658-letniej historii, jest jedynym polskim

miastem tej wielkości, w którym nie funkcjonuje dotąd uniwersytet.
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Bydgoszcz wraz z powiatem skupia 25% mieszkańców województwa Kujawsko-

Pomorskiego i jako ośrodek kulturalny i akademicki stanowi naturalne zaplecze usług

wyższego rzędu dla jego mieszkańców, a także dla mieszkańców części województw

sąsiednich: Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego i Wielkopolskiego.

Dzisiaj, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, istnieje pilna potrzeba

zapewnienia młodzieży tego miasta i okolic możliwości studiowania na uniwersytecie,

na miejscu, bez potrzeby kosztownych wyjazdów. Utworzenie takiej wszechnicy będzie też

służyło rozwojowi miasta, poziomowi życia jego mieszkańców oraz rozwijaniu

wszechstronnych kontaktów z innymi miastami europejskimi, także ważnymi ośrodkami

uniwersyteckimi.

Potrzeba utworzenia uniwersytetu wynika również z tego, że w Bydgoszczy jest

zlokalizowanych wiele szkół średnich. Funkcjonują tutaj obecnie 22 licea ogólnokształcące,

13 liceów profilowanych i 21 techników. Liczna rzesza absolwentów tych szkół nie znajduje

na miejscu możliwości kształcenia na poziomie wyższym. Uzasadnia to konieczność dalszego

rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście, a niezbędnym tego warunkiem jest utworzenie

uniwersytetu.

Obecnie w Bydgoszczy działają cztery uczelnie publiczne i sześć niepublicznych.

Największą spośród nich jest Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Kształci się na

niej prawie 18 tysięcy studentów, tj. 46% ogółu studiujących w mieście. Oferta edukacyjna

uczelni obejmuje 16 kierunków studiów (ponad 40 specjalności) w większości tzw.

uniwersyteckich, jak: historia, politologia, administracja, filologia polska, filologie: angielska,

niemiecka i rosyjska, pedagogika, psychologia, matematyka, fizyka, biologia, geografia,

informatyka, a także edukacja techniczno-informatyczna, wychowanie fizyczne, edukacja

artystyczna oraz bibliotekoznawstwo z informacją naukową. Uczelnia kształci na poziomie

licencjackim (3 kierunki), magisterskim (13 kierunków) oraz doktorskim (3 kierunki).

Uzupełnieniem są studia podyplomowe (24 specjalizacje).

Akademia Bydgoska jest uczelnią rozwijającą się. Obecnie spełnia ona kryteria Rady

Głównej Szkolnictwa Wyższego z 16 czerwca 1992 roku niezbędne do „powołania uczelni

państwowej typu uniwersyteckiego w stadium organizacji”. Zatrudnia 54 profesorów

tytularnych i 96 doktorów habilitowanych (na wymaganych trzydziestu tytularnych

i trzydziestu doktorów habilitowanych). Studia magisterskie prowadzi na 13 kierunkach

(wymaganych jest sześć). Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w sześciu

dyscyplinach (szóste jednogłośnie poparła RGSzW w czerwcu br.). Z wnioskami

o przyznanie kolejnych uprawnień do doktoryzowania AB wystąpi jeszcze w tym roku –
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dotyczyć one będą dziedzin biologii i sztuk muzycznych. Akademia posiada wymagane dwa

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (pedagogika i historia). Tylko w

ubiegłym roku nastąpił przyrost liczby samodzielnych pracowników naukowych o 10%,

głównie w wyniku habilitowania się pracowników uczelni w instytutach PAN oraz na

wiodących polskich uniwersytetach (UJ, UAM, UMK, UMCS, UŚ, UG).

Uczelnia prowadzi ponad 200 tematów badawczych, w tym kilkanaście wspólnie

z partnerami zagranicznymi. Pracownicy AB uczestniczyli w zespołach badawczych

w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, a obecnie zaangażowani

są w 6 Programie Ramowym UE.

Akademia Bydgoska ma sformalizowaną stałą współpracę z 15 uczelniami

zagranicznymi w 11 krajach, a jej pracownicy utrzymują stałe kontakty naukowe

z kilkudziesięcioma europejskimi i amerykańskimi uniwersytetami. Rocznie organizuje się

ok. 200 wyjazdów na staże, stypendia, konferencje oraz sympozja zagraniczne. Uczelnia

korzysta także z grantów Komitetu Badań Naukowych.

Uczelnia rozbudowuje się pod względem organizacyjnym. W jej strukturze od pięciu

lat działa Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. W roku bieżącym przy AB powstał

Ośrodek Alliance Francaise. Aktualnie Senat AB podjął decyzję o podziale dotychczasowego

Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych na dwa: Wydział Nauk

Przyrodniczych oraz Wydział Matematyki i Informatyki.

Rozwój Akademii Bydgoskiej wspierany jest przez władze miasta, które przeznaczyły

w swoim tegorocznym budżecie kwotę 600 tys. zł na granty i dofinansowanie staży

zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Wzbogaciły również

infrastrukturę AB, przekazując w formie darowizny duży budynek szkolny po byłym

Technikum Kolejowym oraz obiekty sportowe (hala sportowa, basen, korty i budynki

hotelowo-administracyjne) po rozwiązanym klubie BKS „Polonia”. Z własnych środków

uczelnia zakupiła budynek dla potrzeb Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Biblioteka AB liczy ok. 600 tys. jednostek, prenumeruje 764 tytuły czasopism, w tym

119 czasopism zagranicznych. Ponad połowa zbiorów jest już skatalogowana

w elektronicznej bazie danych. Jest możliwość zamawiania książek za pośrednictwem

internetu. Biblioteka utrzymuje dostęp on-line do pełnotekstowych baz konsorcjum

EBSCO-EIFL Direct oraz do bazy danych MEDLINE. Pracownicy uczelni publikują rocznie

ponad 800 publikacji z tego ok. 10% ukazuje się w periodykach zagranicznych z tzw. Listy

Filadelfijskiej.
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W Akademii Bydgoskiej coraz powszechniejszy jest dostęp studentów do komputerów

i internetu. Funkcjonuje 17 pracowni komputerowych. Ogólnodostępne stanowiska

komputerowe instaluje się na korytarzach i holach. Wszystkie pokoje w domach

studenckich wyposażone są w instalacje umożliwiające podłączenie komputerów

i korzystanie z internetu.

Kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów jest pozytywnie oceniane przez

zespoły Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Tak więc poziom kształcenia, skala i zakres

badań naukowych oraz rozwój własnych kadr predestynują AB do przekształcenia

w uniwersytet.

Zauważalnemu rozwojowi uczelni towarzyszą również osiągnięcia sportowe

i artystyczne. Akademia Bydgoska od wielu już lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce

polskich uczelni (miejsca 6-8) w generalnej klasyfikacji sportu akademickiego na ponad 140

sklasyfikowanych uczelni. Pod tym względem AB nawiązuje do zachodnich standardów

i harmonijnie łączy proces nauczania z aktywnością sportową i artystyczną studentów.

Na Olimpiadzie w Atenach barwy Polski będzie reprezentować sześciu studentów AB.

W uczelni w ostatnich latach powstało wiele grup artystycznych – kabarety, koła poetyckie

i plastyczne, klub turystyczny. Najwyższy jednak poziom prezentują Chór Akademii

Bydgoskiej oraz Zespół Pieśni Dawnej. Od lat odnoszą one wiele sukcesów na konkursach

i festiwalach międzynarodowych. Ten ostatni stale występuje w Filharmonii Pomorskiej im.

Ignacego J. Paderewskiego, wykonując pod batutą dyrygentów zagranicznych i krajowych

najwybitniejsze dzieła muzyki poważnej. Ta ścisła współpraca sprawiła, że Filharmonia

Pomorska w Bydgoszczy, jako jedyna w kraju nie musi utrzymywać własnego chóru.

Akademia Bydgoska od 35 lat kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz realizuje

prace badawcze, mając na uwadze również potrzeby miasta Bydgoszczy i Regionu Kujawsko-

Pomorskiego. Absolwenci uczelni, liczącej obecnie ponad 50 tys. osób, cechują się dużym

obywatelskim zaangażowaniem, wrażliwością na sprawy drugiego człowieka. Wnoszą bardzo

ważny wkład w rozwój miasta i regionu. Aktualnie kilkoro absolwentów uczelni wykonuje

zaszczytne zadania w najwyższych organach państwowych i samorządowych (posłowie na

Sejm, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radni Rady Miasta

Bydgoszczy). Uczelnia wykształciła rzesze znakomitych kadr nauczycielskich, działaczy

społecznych, pracowników instytucji opiekuńczych, kulturalnych, naukowych, redakcji

czasopism, biznesmenów i sprawnych menedżerów sektora gospodarczego.

Nauczyciele akademiccy AB uczestniczyli w pracach Rady Głównej Szkolnictwa

Wyższego, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Są członkami komitetów
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Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz ogólnopolskich

i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, a także komitetów redakcyjnych

i programowych wielu wydawnictw. Aktywnie uczestniczą w pracach Światowej Rady Badań

nad Polonią.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stworzy lepsze warunki rozwoju

szkolnictwa wyższego w tym mieście. Zapewni miejscowej młodzieży szerszą ofertę

edukacyjną, a kadrze przyspieszony rozwój naukowy. Ułatwi proces integracji bydgoskiej

wszechnicy z uczelniami europejskimi tworzącymi Europejską Przestrzeń Edukacyjną.

Miastu zapewni warunki przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego. Będzie to uniwersytet

porównywalny z wieloma uniwersytetami w kraju i Europie.

Utworzenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie spowoduje

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, albowiem środki potrzebne

na utrzymanie Uniwersytetu  powinny zostać pokryte z budżetu Ministerstwa Edukacji

Narodowej i Sportu – dział „Szkolnictwo wyższe” z pozycji przeznaczonej obecnie

na finansowanie Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wnioskodawcy oświadczają, że przedstawiony projekt ustawy o utworzeniu

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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