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Stanowisko nr 3 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie finansowania studiów w zagranicznych uczelniach 

ze środków publicznych. 

Warszawa, 7 marca 2015 r. 

 

 

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje rządowe 

informacje o programie sfinansowania studiów zagranicznych polskim studentom. Jest to 

naszym zdaniem niecelowe z wielu powodów. 

Wątpliwe są korzyści deklarowane przez twórców projektu, a inicjatywa ta wskazuje 

na negatywną oceną – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jakości studiów 

magisterskich prowadzonych w polskich uczelniach. Naszym zdaniem poziom ten w zakresie 

studiów magisterskich, nie odbiega od standardów w czołowych uczelniach świata, a w wielu 

dyscyplinach stanowi czołówkę poziomu światowego.  

Z przykrością powtarzamy za wypowiadającymi się w tej sprawie studentami, iż 

inicjatywa rządowa sprowadzi się do sponsorowania emigracji – większość stypendystów nie 

wróci już do Polski. Uważamy, że potrzebne są działania dokładnie odwrotne, 

uświadamiające obowiązki patriotyczne wśród elit młodzieżowych.  

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że zamiast omawianej inicjatywy celowe byłoby 

fundowanie paroletnich stypendiów post-doktorskich w najlepszych uczelniach światowych. 

Z doświadczeń paru ostatnich dekad wynika, że doktorzy zatrudnieni w polskich uczelniach, 

przebywający na stażach zagranicznych, w większości powracają do Polski, gdyż są już z 

krajową nauką związani! Stypendia zagraniczne powinny być inwestycją w rozwój krajowej 

bazy naukowej, a nie nagrodą dla najzdolniejszych studentów.  

Jeżeli nie chcemy inwestować w młodych doktorów, to również korzystniejszym 

sposobem wykorzystania niemal 400 mln złotych, które rząd chce przeznaczyć na 

wymieniony program, byłoby dofinansowanie działalności nowych narodowych centrów 

badawczych, które powstały w ostatnich latach, a które w chwili obecnej są pozbawione 

finansowania. Są to nowoczesne ośrodki, pozwalające na prowadzenie atrakcyjnych badań w 

naukach przyrodniczych i technicznych, co z pewnością przyciągnęłoby do Polski 

doktorantów i młodych pracowników nauki pochodzących z krajów pozbawionych takiej 

nowoczesnej infrastruktury badawczej. 
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Reasumując, KSN NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko 

rządowym planom sfinansowania studiów zagranicznych polskim studentom. 
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