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Wydarzenia ostatnich k-ilku tygodni sklaniajq, do bardziej wnikLiwegb rozwaZenra

problemu naszego uczestniccwa w |yci-v publicznym kraju i uczelni. Prdby rejestracji
nowych stowarzyszeri spolecznych napotykaj4 na op6r wladz. Taki stan rzeczy nie powi-
nien jednak sktaniai do rezygnacjj- z czynnego udziatu w zachodz4cych w Polsce prze-
mianach.

Zabieramy glos jako przedstawiciele r62nych grup studenckich funkcjonujqcyclr na
Uniwersytecie Warszawskim. Nasze wystApienie kierujemy do spotecznodci akademickiej
naszej uczelni. Dotychczasowe dodwiadczenie i refleksje sklaniajA nas do zwrdcenia
uwagi na nastepuj4ce zagadnienia:

I. Podstawowym warunkiem wtadciwego funkcjonowania uczelni jesr jej a'utonomia.
Zaklada ona niezaleinodi dzia?.anLa Uniwersytetu od rozmaitych doralnych interes6w poi-ir
tycznych i nacisk6w ideologicznych z jakiejkol,wiek strony. Umocnienie autonomii uwa-
zamy za obor^riazek catej spolecznodci naszej uczelni, gotowi jeste6nry wspierai zmietza'
j4ce w tym kierunku dzia?ania Rektora i Senatu UW, a takZe innych instytucj i |ycLa
uniwersyLeckiego.

Rgkojmiq pelnej ntezaLezno6ci Uniwersytetu jest jego niezaleinofi finansowar uzY-
skiwana nie ty1-e w drodze dotaeji paristwowych, aLe poprzez dzLakaLnodi wlasnych insty-
tucji wspierajacych takich jak np. fundacje i sp6tki.

II. Istot,na spraw4 jest uczestnictwo student6w w 2yciu uczelni. Mo2liwodci ja*
kie stwarza w tej mierze samorzqd stud.encki sq niewystarczajece ze wzglgdu na jego l

scrukture i zakres dzialalno6ei. Nie rozwiqzuje niczego postul"at poszerzenia reprezent
tacji student6w w Senacie lJW. Potrzebna jest odbudowa 16inorodnodci LyeLa akademickie-
go poprzez swobodne tworzenie stowarzyszert, klub6w, korporacj L dziataj4cych na tere-
nie Uniwersytetu.

III. Obecnie czqsto podnosi sig kwestj-e sytuac j i socj aLne j s"tudent6w,
Nie naleiy oczekiwa6, 2e rozwL4zanie tej sprawy nastapi wyt4cznie poprzez rozszerze-
nie pomocy stypendialnej ze strony uczelni, zw\aszcza wobec jej dramatycznego stanu
materialnego. Rozwiazai naLe|y poszukiwad w sferze przedsiebiorczodci frodowiska aka-
demickiego, inicjatyw sanopornoeohT,ch oraz stypendidw fundowanych prze osoby ftzyczne
i prawne, zat6r,mo w kraju jak i z zagranicy.

IV. AdminisEracyjnie narzucany poszczeg6J-nym kierunkom tok studi6w niejedno-
krotnie krqpuje rozw6j zainteresowari naukowych student6w. Poprawie nie sluZe tei czg'
ste zmiany isiniej4cych regularnin6w. Ustal-enia w tym zakresie powinny zmierzai do sfo-
rmr:trowania ramowego regulaminu umo2liwiajacego swobodq doboru zajg(. i dajacego szanse I

sEudi6w interdyscypLinarnych bez zadnych warunk5w wstepnych. Proponujerny poddanie
pod rozwagq Rad Wydzial6w programu specj aLizacji i uznani,a zajgi w tej dziedzLnte za
niezobornri4zuj qce .

Nasze odwiadczenie nie podejmuje pr6by wyl-iczenia wszystkich problem6w uczelni.
Cztery postawione ptzez nas zagadnienia nie maj4 eharakteru postul-at6w, Stariowi4 je-
dynie ramy i g16wne wskazania podejmowanych dzialari na rzeez Uniwersytetu. Kaide z

nich wynaga rozwiniecia i dostosowania do konkretnych'dzi-a1.arir, Do tej pracy zaprasza-
my naszych koLeg6w L nauezycieli akademickich.
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