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z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego
Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr wyraża swoje głębokie zaniepokojenie trybem, w
jakim władze Uczelni przeprowadzają plan mający na celu doprowadzenie do fuzji Uniwersytetu
Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Szczególnie niepokojący jest brak rzetelnej informacji o
skutkach planowanego połączenia obu uczelni i brak konsultacji, czy prób pozyskania przez władze
Uczelni opinii Wydziałów. Zważywszy na tak strategiczną dla UWr kwestię, niepokoi również pośpiech
w procedurach realizacji planu fuzji. Dokument „Analiza finansowa Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego (przedpołączeniowa)” dotyczy głównie aspektów finansowych
i tylko w trzyletniej perspektywie potencjalnych finansowych konsekwencji fuzji. Chociaż jest to ważny
aspekt to jednak należy pamiętać, że to tylko jeden z elementów oceny zasadności fuzji.
Planowane zmiany w sposób szczególny i żywotny dotyczą całokształtu działania naszego
Wydziału. Pragniemy zwrócić uwagę, że Wydział Nauk Biologicznych UWr i Wydział Biologii i Hodowli
Zwierzą Uniwersytetu Przyrodniczego prowadzą dydaktykę w bardzo podobnej, a w przypadku
niektórych

kierunków

studiów,

tej

samej

dziedzinie

wiedzy.

W

ramach

naszego

Wydziału

opracowaliśmy nowe programy nauczania oraz zasady awansowania i oceny pracowników. W opinii
Rady Wydziału Nauk Biologicznych połączenie obu Uniwersytetów nie może doprowadzić do tego, aby
w obrębie jednej uczelni oferowano kierunki studiów o jednakowych nazwach oraz o takich samych
efektach kształcenia. Co więcej, nie wyobrażamy sobie, aby warunki finansowe, zasady awansu
pracowników naukowych, czy promocji studentów były różne w jednostkach tej samej uczelni.
Nietrudno też przewidzieć, że doprowadziłoby to do dużych napięć i konfliktu interesów w obrębie
nowej uczelni.
Ponieważ, jak to stwierdzono w „przedpołączeniowym” dokumencie dotyczącym analizy
finansowej obu uczelni (str. 138): „podstawowym ryzykiem procesu połączenia jest brak
akceptacji

procesu

konsolidacji

na

różnych

szczeblach

władzy,

zarządzania

i

grup

pracowniczych w obu uczelniach”, zwracamy się do Władz Uczelni o zainicjowanie dyskusji w
ramach szerszego uczelnianego forum i jak najszybszego udostępniania szczegółowych informacji w
kwestii zasad, na jakich do ewentualnej fuzji UWr i UP mogłoby dojść.
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