Minister Gowin wręczył czek
płockiej uczelni. To nagroda
[FOTO]
Na konferencji prasowej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Płocku Maciej Słodki, rektor uczelni odebrał z
rąk ministra Jarosława Gowina symboliczny czek na milion zł.
Przy okazji dziennikarze dowiedzieli się, że płocka uczelnia
niebawem zmieni nazwę. Na jaką? Tego dowiemy się dopiero w
marcu podczas jubileuszu szkoły.
Płocka PWSZ gościła dziś w swoich murach Jarosława Gowina,
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Adama Bielana, wicemarszałka Senatu. Spotkanie
poprowadził prof. nadzw. dr. hab. Maciej Słodki, rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W programie
konferencji były dwa tematy dotyczące płockiej uczelni.
Pierwszym z nich był program “Dydaktyczne inicjatywy
doskonałości”, a drugim była informacja dotycząca I
Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych
Uczelni Zawodowych, które odbędzie się w PWSZ w Płocku 20-23
marca 2019 roku.
– Od października trwa wdrażanie wielkiej reformy polskich
uczelni i struktur naukowych, czyli realizacja konstrukcji
dla nauki chociaż działania podniesienia poziomu kształcenia
i poziomu badań naukowych prowadzone są od lat – mówił
Jarosław Gowin. – Jednym z elementów naszych działań jest
położenie większego nacisku na jak najwyższy poziom
kształcenia zawodowego – dodawał. Minister zaznaczył, że
mówi o poziomie wyższym kształcenia. Stwierdził, że ten cel
realizowany jest przede wszystkim przez uczelnie zawodowe
takie jak PWSZ w Płocku. – Od ubiegłego roku Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konkurs na
“Dydaktyczną inicjatywę doskonałości”. Konkurs polega na

tym, że od trzech lat działa system badania losów
absolwentów. Dzięki bardzo precyzyjnym danym pobieranych z
ZUS, Ministerstwo potrafi określić po jakim kierunku i po
jakiej uczelni absolwenci najszybciej znajdują pracę oraz
jaki jest poziom ich wynagrodzeń – wyjaśniał Jarosław Gowin.
– Od ubiegłego roku 15 państwowych, najlepszych, wyższych
uczelni zawodowych nagradzanych jest kwotą dodatkowego
miliona złotych właśnie za to, że najlepiej kształci swoich
absolwentów na potrzeby rynku. W ubiegłym tygodniu
rozstrzygnęliśmy konkurs za rok 2018 i jest mi bardzo miło
zakomunikować, że jedną z tych piętnastu wyróżnionych
nagrodą 1 mln zł jest płocka uczelnia – podkreślił. Minister
Gowin gratulował rektorowi oraz wszystkim członkom wspólnoty
akademickiej PWSZ w Płocku. – To jest bardzo duże
wyróżnienie i dowód na to, że wykonujecie państwo nie tylko
ciężką ale też bardzo efektywną pracę. Jest to też ważny
sygnał dla studentów – dokonali dobrego wyboru, warto
studiować w publicznych uczelniach zawodowych, warto
wybierać uczelnie w Płocku – zaznaczył na koniec. Następnie
Jarosław Gowin oraz Adam Bielan wręczyli Maciejowi Słodkiemu
symboliczny czek, opiewający na kwotę 1.000.000 zł.
Drugim tematem było zaproszenie na I Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. –
Pierwsza konferencja odbędzie się w Płocku, a premier
otworzy tę konferencję – zapowiedział Maciej Słodki. – Przed
nami zatem bardzo uroczysty rok, podczas którego będziemy
mogli świętować nasze sukcesy – mówił rektor.
Maciej Słodki powiedział dziennikarzom, że prowadzone są
prace nad zmianą nazwy uczelni. – Mamy od pana premiera
zielone światło na zmianę nazwy uczelni, ale nie będę
jeszcze w stanie tej nazwy przedstawić, ponieważ do końca
jej nie uzgodniliśmy. Rektor PWSZ zapowiedział jedynie, że w
marcu na jubileuszu już szkoła przedstawi nowe logo i nazwę.
– W nazwie nie będzie prawdopodobnie przymiotnika „zawodowa”
– zdradził rektor płockiej uczelni.
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