Centrum Studiów
nad Polityką Publiczną UAM

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM (www.cpp.amu.edu.pl) działa od
2002 r., a jego założycielem i dyrektorem jest prof. Marek Kwiek, kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.
Centrum skupia młodych naukowców zajmujących się międzynarodowymi badaniami naukowymi szkolnictwa wyższego (higher education research) i systematycznie promuje je w Polsce jako istotną subdyscyplinę nauk społecznych. Centrum wydaje półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe i organizuje Ogólnopolskie
Konferencje Badaczy Szkolnictwa Wyższego. W pracach Centrum regularny udział
bierze 10 osób, m.in. kilkoro finansowanych zewnętrznie postdoków (filozofowie,
socjologowie, ekonomiści, prawnicy i statystycy). Sekretarzem naukowym Centrum jest dr Krystian Szadkowski.
Centrum prowadzi badania naukowe w ramach rozbudowanej współpracy
międzynarodowej, do której systematycznie włącza młodą kadrę. Najważniejsze
międzynarodowe projekty badawcze Centrum w ostatniej dekadzie dotyczyły relacji państwo – uniwersytet, relacji uniwersytetów z gospodarką i społeczeństwem,
transformacji kadry akademickiej w ramach zmieniającego się finansowania
uczelni, zarządzania szkolnictwem wyższym, przedsiębiorczości akademickiej,
globalizacji i równości szans edukacyjnych oraz dostępu do szkolnictwa wyższego.
Centrum prowadzi od wielu lat wspólne projekty badawcze z najlepszymi
ośrodkami badań szkolnictwa wyższego w Europie (CHEPS w Holandii, INCHER
w Kassel, Institute of Education w Oslo i UCL Institute of Education w Londynie)
i w USA (CIHE w Bostonie i SUNY w Albany). Najważniejsze duże międzynarodowe projekty dotyczące badań szkolnictwa wyższego realizowane w Centrum to
EDUWEL: Education and Welfare (2009-2013), WORKABLE: Making Capabi-
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lities Work (2009-2012), EUROAC: The Academic Profession in Europe (20092012), EUEREK: European Universities for Entrepreneurship (2004-2007) oraz
GOODUEP: Good Practices in University-Enterprises Partnerships (2007-2009).
W latach 2012-2017 w Centrum realizowany był pięcioletni projekt MAESTRO:
Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, finansowany przez NCN, a od 2014 r. – projekt NCN HARMONIA (Europejskie
uniwersytety flagowe). Od 2015 r. Centrum realizuje również projekt w programie
MISTRZ finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), a od 2016 r.
projekt w programie DIALOG „Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie (EXCELLENCE)”. W 2016-2017 10-osobowy zespół
prowadził w Centrum projekt przygotowujący założenia do nowej ustawy, zwanej Ustawą 2.0, promujący badawczą wizję funkcjonowania najlepszych polskich
uczelni, silne publiczne finansowanie badań naukowych oraz oparcie funkcjonowania nauki na logice doskonałości akademickiej.
Centrum jest najważniejszym ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniami szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie Środkowej.

