Warszawa, dn. 8 lutego 2017 r.

Szanowny Pan
dr Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dot.: uwagi do DP.ZLS.1201.3.2017.2

Szanowny Panie Ministrze,
W ramach konsultacji projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
z dnia 13 stycznia 2017 roku Zarząd Fundacji Młodej Nauki (FMN) przedkłada następujące
uwagi:
1.
Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Narodowej (NAWA) uznajemy za istotny
i pożądany krok w ramach systemowych działań w obszarze umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego i nauki. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy,
rozdrobnienie licznych działań na rzecz internacjonalizacji, bariery komunikacyjne i brak
właściwej współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami nie pozwalają właściwie
wykorzystać potencjału jakim już w kraju dysponujemy. Skupienie ważnej części
kompetencji i zadań w NAWA daje nadzieję na poprawę sytuacji.
2.
Uważamy, że Dyrektor NAWA powinien być powoływany w drodze otwartego
konkursu o charakterze międzynarodowym, na okres 4-5 lat, z możliwością pełnienia
funkcji przez nie więcej niż dwie kadencje. Należy doprecyzować przepisy art. 9 ust. 1
projektu ustawy, tak by wprost wskazać obwiązek legitymowania się doświadczeniem na
stanowisku związanym ze współpraca międzynarodową w obszarze nauki lub szkolnictwa
wyższego. Dyrektor NAWA powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu
biegłym.
Ze względu na możliwe konflikty interesów, ustawa o NAWA powinna wprowadzić zasadę
incompatibilitas, wskazując zamknięty katalog funkcji, których nie można pełnić będąc
dyrektorem lub zastępcą dyrektora NAWA (m.in. rektora, prorektora, kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, dyrektora i wicedyrektora instytutu
naukowego, dyrektora i wicedyrektora instytutu badawczego, Członka Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dyrektora i
wicedyrektora Narodowego Centrum Nauki, dyrektora i wicedyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju).

Ustawa powinna również precyzyjnie regulować w jakich sytuacjach i w jakim trybie
Minister będzie mógł odwołać Dyrektora NAWA.
Należy także określić wymagania wobec zastępcy dyrektora.
3.
Biorąc pod uwagę specyficzny charakter obszaru nauk medycznych pożądane jest,
aby w Radzie NAWA zasiadał także przedstawiciel Ministra Zdrowia. W Radzie NAWA
powinien być także reprezentowany przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk.
4.
W przypadku przedstawicieli środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w Radzie
NAWA należy wskazać wymóg doświadczenia we współpracy międzynarodowej.
Natomiast wszyscy członkowie Rady NAWA powinni znać język angielski na dobrym
poziomie.
5.
Celem zapewnienie przejrzystości procedur konkursowych oraz procedur wyłaniania
ekspertów ustawa powinna nakładać obowiązek ustalania przez Radę NAWA stosownych
regulaminów.

Z poważaniem,

dr Jacek Lewicki
Wiceprezes Zarządu FMN

