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Nahaharap sa isang napakalaking krisis ang Unibersidad ng Plilpinas (UP) sa kasalukuyan. At
hindi lamang ito dahil sa napipintong singkwenta porsientong (50%) pagtapyas sa budget. May higit na
malaking krisis ang kinasasangkutan ng UP at Ito ang dapat na agarang tugunan ng susunod na Pangulo
ng mahal nating unibersidad upang hindi tayo lalong malubog sa krisis na dala ng ating pagkukuiang
bilang isang akademikong komunidad.
Ang di inaasahang pagdating ng pandemya ng COVID-19 ay higit pang naglantad sa malaking
krisis na bumabalot sa ating Unibersidad. ibinilad nito ang tunay na kaiagayan ng ating akademikong
institusyon at ang mga kahinaang dapat nating isaayos upang maharap ang pansariling krisis bago pa
man matugunan ang mas malaking hamon sa ating nagbabagong lipunan at ka!akhang mundo.
Ano nga ba ang tinutukoy kong krisis na Ito? At bakit mahalagang talakayin Ito ng susunod na
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Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas?
Tawagin natin itong "Krisis ng Replikasyon" o sa wikang ingies, "Reproducibility Crisis". Bagamat
narito na sa mismo nating bakuran sa bob ng Pamantasan, ay hindi pa nfl natin alintana ang krisis na Ito
bilang isang akademikong institusyon bagkus ay naroon pa nfl ang debate natin sa tradisyunai na
tunggaiian ng ating mga kadalasan ay makikitid (myopic), minsan ay makasarili (selfish), pamparokya
(parochial), grupo-grupo (internal groupings), at pampulitikang (political) pananaw, habang ang iilan ay
nakatuon sa mas seryosong gawain ng pagpapaunlad sa ating Pamantasan. isa itong balakid kaya
hindi makaigpaw ang UP sa dapat nitong landasin. Ang ating kawalan ng kahandaan sa "Krisis ng
Replikasyon" ay Iaiong nagbibilad sa atm sa mas higit na malaking krisis bilang isang akademikong
institusyon dahil lihis ang ating atensyon at walang tiyak na patutunguhan, o walang matibay na
lideratong may intension na ituon ang Unibersidad sa tamang direksyon. Ito ang tutukan ko bilang
susunod na Pangulo ng tatawagin nating "Unibersidad ng Panghlnaharap (UP)".

Panahon ng Big Data at Meta-Science
Ang tinukoy kong krisis ay may kinalaman sa paglinang sa mga datos (data) bilang makabagong
langis (new oil) sa ating nagbabagong panahon. Nakakaiungkot dahil mismong ang UP at tayorlg mga
mnaasahang mangunguna sa pagbabago ay hindi ganap ang kahandaan sa nagaganap na krisis na Ito sa
mismong mundo ng akademiya. Kung meron man sa atm ng nakatuon dito, hindi ito suportado o
iimitado lamang ang suporta ng mismong institusyon ng UP at pmnababayaang mag-isa ang muiat na
guro o mananaliksik, walang sapat na suporta at pondo para aialayan Ito, at walang polislyang
mnstitusyunal para maging basehan Ito ng galaw at kultura ng buong organisasyon ng UP. Kaya ialong
lumaiala ang krisis. Kasi nga hindi intensyon ng pamunuan at hindi rin institusyunal ang pagharap sa
krisis na Ito. Marahil di sadya o dala lamang ng kawalang interes, o baka kakulangan sa pag-unawa sa
krisis na ito. 0 baka nga tingin ng pamunuan, hindi naman ito talaga isang krisis. At doon tayo
nagkakamali ng kiling at ng desisyon. Dahil ang krisis na Ito ang sentro ng mga susunod pang
pagbabagong magaganap sa bob at labas ng akademikong komunidad.
Ang "Krisis ng Replikasyon" o "Krisis rg Reproducibility" ay siyang nagbunsod sa tinatawag
("science of science"); o
ngayong meta-science na nakatuon sa pag-aaral sa agham gamit ang agham
ang panana!iksik sa mismong larangan ng pananaliksik ("research on research"). Nakaugat ito sa
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realisasyon na ang mismong mga resulta ng mga ginawang pananaliksik ay hindi nagbibigay ng sapat na
antas ng replikasyon. Sa madaling salita, binabasag nito ang ating tradisyurial na pananaw at paniniwala
sa agham at sa ating mga resulta ng anumang un ng pananaliksik. Pinagkaguluhan at naging "mostang pag-aaral ni John loannidis (2005) na may pamagat na "Why Most Published
downloaded
paper"Are False" dahil sa kontrobersyal na argumento nito na karamihan sa mga sumunod
Research Findings
na pananaliksik batay sa orihinal o naunang pag-aaral sa larangan ng medisina ay lumalabas na mali. Ito
ang teorya sa likod ng "Krisis ng Replikasyon" at malawak ang sakop nito kabilang na ang mga sangay ng
akademikong disiplina gaya ng biology, economics, social sciences at maging ang mga tinatawag nating
"soft sciences". Maging ang larangan ng humanidades, arte at literature ay sakiaw nito.
Bisyon: Unibersidad ng Pan gh!naharap (UP)
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Marahil sasabihin ng iba, "Anong kahangalan at saan dinadala ng nasisaraan ng bait na si Dr.
Patrick Azanza ang talakayan sa pagpili ng susunod na pangulo ng UP?" Simple lang ang sagot ko: "Doon
sa kung saang dako natin dapat ituon ang tamang atensyon at batayan sa pagpili ng susunod na
mamumuno sa UP na siya kong tatawaging Unibersidad ng Panghinaharap (UP)." Dahil pag inubos
natin ang ating mga kakayanan at limitadong resources sa maling prayoridad, asahan natin na sa
kangkungan tayo pupulutin. Kung pulitika o idolohiya lamang ang paiiralin sa pagpili sa sunod na Pangulo
ng UP, ay wala na dapat tayong argumento o debate. IlukIok na lamang natin iyung magaling ang kapit,
yung gusto ng ating sariling grupo o samahan, o kung sino man ang may basbas ng kung alinmang naguumpugang pulitikal na interes ng mga organisasyon sa bob at labas ng Unibersidad. Pero teka, tama
ba ang gawain na ito? At saan naman kaya aabot ang UP sa mga susunod na dekada at daantaon sa
ganitong tradisyunal na kalakaran ng mga grupo-grupong pagpili ng pinuno?
Krisis. Nasa gitna p0 tayo ng krisis. At ang krisis na ito ay humahamon mula sa pinakamababang
antas ng ating organisasyon hanggang sa biderato at pinakamataas na antas ng ating Board of Regents na
kailangang seryosohin ang pagpili ng sunod na Pangulo dahil napagiiwanan na tayo ng panahon.
Ang tinutukoy kong "Unibersidad ng Pan ghinaharap (UP)" ay ibang-iba sa mga gasgas na salita
tungkol sa "future" na madalas nating marinig sa ilang nasa puwesto pero wala namang malinaw na
pIano o direksyon. Hindi ito lip service lamang na kulang sa malalim na kahandaan at pagbalangkas o
kaya ay walang tiyak na programa at walang koordinasyon ng mga sangay ng ating organisasyon at ang
mga consitutent universities ay walang tugmang polisiya at mabinaw na direksyon kung saan tutungo at
kung paano gagawin ang pag-igpaw mula sa napagiwanang istruktura ng ating Unibersidad tungo sa
landas na dapattahakin.
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Tayo ay nasa gitna ng mga kritikal na usapin sa ating lipunan at mga makabagong kagana pan sa
(4th Industrial Revolution) na ayon kay
Pilipinas at sa buong mundo kaagapay ng hamon ng Industry 4.0
Henrick von Scheel ay nakatuon sa digital transformation sa gitna ng mabilis na pagsulorig ng
teknolohiya tulad ng internet of things (loT), robotics, artificial intelligence (Al) at machine learning (ML),
sabay din sa paigting ng tinawag nina Warren Bennis at Burt Nanus (1987) na VUCA bibang acronym ng
panahon ng Volatility, Uncertainty, Complexity at Ambiguity.
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Sabi pa ni von Scheel: "It's about creating the next generation of operational excellence with
smart automation, connectivity and operational alignment, transforming the design, manufacturing and
servicing of products and production systems. What will come out of all this are connected ecosystems.
We are seeing that already and companies that take advantage of them will gain a competitive edge."
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Angkop at may paralelismo ito sa mga pagbabagong dapat nating ilatag sa bob ng UP.
Responsabilidad ito ng susunod na Pangubo ng ating Urilbersidat at hindi na ito maaaring ipagpaliban.
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Bakingkas ng Orgcxnisasyon at Pagdesisyong Batay sa Datos
(Data-Driven Organization & Decision-Making)
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Bilang sang Data Scientist, malinaw ang aking Iayon para sa ating "Unibersidad rig
Panghinaharap (UP)". Muia sa archaic o makalumang sistema ng parnamahala Iayon kong dahin ang
ating Unibersidad doon sa antas na tayc ay handa para sa padating na siglo rig maIaim na kamalayan
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(deep learning). Sa laki ng parte na ginugugol rig gobyerno para sa ating Unibersidad, obigasyon natin
Ito sa ating bansa at sa atm nakaatang ang pagpapasimuno sa misyon at gawaing Ito.
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Ang pagbuo sa isang data-driven organisasyon ay malaking hamon ngunit dapat agad nang
pasimulan ng susunod na Pangulo. May kinalaman Ito sa transpormasyon ng kamalayan at istruktura ng
organisasyon at nangangailangan ng pagbabago rig "mindset" rig mga pinuno, guro, kawani at
estudyante na kinakailangan nang magsimulang hubugin and abilidad sa datos (data ability) at
magkaroon ng kasanayan sa paggamit ng datos (data literate). Kailangan matutuo ang mga kritikal na
kasapi ng Unibersidad na magbasa ng datos, unawain Ito, alamin ang implikasyon, ipagbigay-alam at
gawing bahagi ng pagdedesisyon sa lahat ng antas ng organisasyon. Sa ganitong paraan, sisibol ang
kufturang nakabase sa datos (data culture) sa Joob rig Unibersidad.
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Ngunit hindi sapat ang data culture lamang. Kailangan sabayan ftc ng tamang pagbalangkas o
reorganisasyon at transpormasyon rig ating pansistemang organisasyon at paraan ng pamamahala.
Malaki ang magagawa ng paggamit ng angkop na pang-datos na teknolohiya (data technologies) dito. At
dapat na sabayan ito ng pagpapaunlad sa kakayahang pandatos (data abilities) ng ating yamang pantao.
Bilang sang Data Scientist na may karanasan mismo sa pagpapatakbo ng mga malalaking unibersidad at
mga kumpanya sa pribado at pampublikong sektor, alam ko kung paano Ito ilalapat sa ating
"Unibersidad ng Panghinaharap (UP)". At naniniwala akong gamit ang aking kasanayan, karanasan at
pagkadalubhasa sa Jarangang ito ay malaki ang aking magagawa para sa mahal nating Unibersidad na
marapat lamang na tumalikod na sa archaic na sistema ng pamamahala at pagpapalaganap ng de
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kalidad na edukasyon sa ating mga kabataan.
Nakakalungkot na may mga pagkakataong irnbes na ang pinag-uusapan ay ang direksyon na
tatahakiri ng Unibersidad sa panghinaharap, ang oras at kakayahan ng Unibersidad ay natutuon a
nagugugol sa mga usaping parokyal o sabihin ko na rig tahasan, mga bagay na walang katuturan 0
walang lugar sa isang akademikong institusyon.
At yan ang layon ko sa pagsali sa ehersisyong Ito. Higit pa sa mapili bilang susunod na pangulo rig
ating mahal na Unibersidad, mas layon ko na itaas ang antas ng debate sa pagpili ng susunod na tider ng
UP tungo sa antas na kung saan dapat nating daihin ang mga kasalukuyang usapin a problema rig mga

r

estudyante, kaguruan, mga mananaliksik at mga manggagawa na hindi kinakalimutan ang ating

responsabilida d bi lang "Unibersidad ng Pan ghinaharap (UP)".
Ang UP ayon sa charter nito na nakaukit sa RA 9500, ay isang pampamahalaang unibersidad na
dapat ay magbigay ng bukas at de-kalidad na edukasyon na nakatuon sa pagtukoy sa katotohanan at
makabagong kaalaman. lnaasahan itong maging sentro rig pananaliksik at pandaigdigang institusyong
pang-akademiko. Higit sa lahat inaasahan ang UP na magsusulong at magpapaunlad sa interes rig
mamamayang Pilipino.
Kapag inulapat ang mga adhikain at responsabiJidad na mga Ito ng ating Unibersidad sa panahon
ng Big Data at meta-Science, may isang maJaking atang sa balikat ng susunod na Pangulo ng
"Unibersidad ng Pan ghinaharap (UP)" at ito ay ang sanayin ang sarili at ang buong organisasyon na
3
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magdesisyon batay sa kung ano ang gabay o nakikitang tagubilin rig datos. Hindi personal o idolohikal
ang usapin sa panahon ng Big Data, kundi ang gumawa ng insights mula sa datos at magdesisyon ayon
sa imperatiba (imperatives) ng datos. Dahil mas magiging obhektibo at patas (objective and fair) at
scientific ang pagdedesisyon ng pamunuan kapag nakabatay sa datos.
Ito ang gagawin kong pamantayan ng aking parnumurio kung ako ay papalarin. Kaya naman, isa
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sa mga pangunahin kong gagawin ay ang baguhin ang balangkas rig buong UP System upang ganap itong
maging isang "data-driven organization" na may kultura ng paggamit sa datos bilang isang strategic
resource sa lahat ng antas ng institution at level ng pagdedesisyon hindi lamang sa pangmalakihang
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punto kundi isabu hay Ito sa pang-araw-araw na pagdaloy ng organ isasyon
Demokratikong Pamumuno no may Transparency, Integrity at Accountability
Mahalaga ang pagpapairal ng demokratikong pamumuno at kasabay dapat nito ang mga
batayang prinsipyo ng Transparency, Integrity at Accountability. Base sa aking track record sa aking
mga hinawakang unibersidad at mga kumpanya, malinaw na isinasabuhay ko Ito. Lahat ng bidding sa
aking pinatakbong kumpanya ay naka-FB Live ang proseso. Transparent at may integridad. At kung may
mali o problema, pinangangatawan ko imbes na humanap ng palusot. May accountability tayo.
Matibay arig aking prinsipyo at mataas ang antas ng aking pamumuno. Halimbawa, ang mga
estudyante ayon sa datos ang siyang pinakamalaking sektor at slyang pangunahing dahilan kung bakit
ang Unibersidad ay binuo at nabubuhay. Marapat lamang kung gayon na ang kapakanan ng mga
estudyante na matuto ng may kalayaan ang siyang maging pangunahing layon ng pamunuan. At kung
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nakikita na ang limitadong resources ng Unibersidad ayon sa datos ay dapat na mas higit pakinabangan
ng mga guro, mananaliksik at manggagawa, doon din dapat ang tuon rig pamunuan.
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Nasaan Nga Ba ang UP Ngayon?
Sa gitna rig masalimuot na transpormasyong nagaganap sa ating kapaligiran, madalas na tanong
ngayon sa atm: "Nasaan ang UP? Ano ba ang tunay na ambag ng UP maliban sa mag-rally?" Masakit
man marinig a minsan ay nanggigil tayo na hindi naiintindihan ang ipmnaglalaban ng mga taga-U? na
nagmamahal sa bayan, ngunit dapat nating tanggapin na indikasyon Ito ng malaking krisis
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kinakaharap ng UP sa gitna ng nagbabagong henerasyong iba na ang pananaw sa buhay at iba ang
binibigyang halaga kumpara sa trasdiyunal na pananaw ng mga taga-UP. Idagdag pa sa krisis na to
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halos singkwenta porsiento 150%) na tagpas sa budget ng UP sa papadating na taong 2023. Aba ay tila
nga rnalaking krisis itong kinlalagyan ng UP sa kasalukuyanl

•

Nawalan na nga ba tayo rig tamang lapat at katuturan sa masang Pilipino? Bakit ang higit na
nakakarami ay tila taliwas ang paninmndigan at tila kontra sa pananaw ng mga taga-UP sa kasalukuyan?
Hindi na nga ba tayo lubog sa masa at tila ang higit na nakakarami ay hindi na masakyan ng
__

fl

pinaninindigan ng UP? Malaking krisis ito na dapat nating pagtuunan rig pansin at resolbahin sa ating
mga sarili. Hindi naman tania na tawagin na lang natin na bobo at kulang sa pang-unawa ang mas
nakakarami sa ating populasyon. Dapat tignan natin ang ating mga sarili at surlin ang suliraning Ito na
may kinalaman sa relevance ng UP sa lipunang dapat nitong pagsilbihan. Tanungin natin ang ating mga
sarili: 'Saan tayo nagkulang? Ano pa ang dapat nating gawin? Bakit ang kalakhang masa gayundin ang
maraming kabataan ay mukhang iba ang paninindigan kesa sa a'tin? Ano dapat ang baguhmn riatin sa U
at sa ating mga sarili?" Dahil para sa akin, babalikan ko pa nfl ang paggamit sa datos upang matukoy ang
tamang sagot at susunod na aksyon para tugunan ang mga kritikal na isyung ito.

-
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Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at komunikasyon, mistulang lumlit ang mundo at
bumaha ang samu't saring impormasyon at kaalaman sa internet at naging mainit ang palitan ng kurukuro at ideya maging sa celfone, blogs, Twitter at Facebook. Nagbigay-daan Ito sa direktang paraan ng
komunikasyon ng mga tao at mga organisasyon. Nabuwag ang mga tradisyunal na balakid ng mga bansa
at naiba ang daloy ng mga transaksyong pang-ekonomiya ng mga indibidwal, organisasyon, at estado. Sa
sang iglap, namayagpag ang pwersa ng globa!isasyon at tuluyang naiba ang mundo kumpara sa
nakagisnang mga pamamaraan at kultura. Sa gitna ng mga pagbabagong Ito, nanatiling lugmok sa
kahirapan ang ating bansa na may lumolobong utang-panlabas, walang humpay na pagdami ng
populasyon, patuloy na kurapsyon, patuloy na panggagahaman ng mga mayayamang bansa, idagdag pa
ang dagok ng giyera sa ibang bansa tulad ng kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia na nakaapekto sa
presyo ng langis at mga angkat na bilihin, at gayundin ang pandaigdigang isyu ng climate change.
Sa larangan ng edukasyon at pang-akademikong pamamahala, malaki ang implikasyon ng
pandemyang COVID-19 at matuling pagbabagong nagaganap sa mundo. Kapag hindi tarna ang
pagpaplano at istratehiya ng pamumuno, tiyak na mapag-iiwanan ang hindi nakahandang mga
institusyon. Ito ang nangyayari sa kasalukuyan at kapag hindi nagbago ng istratehiya ng UP, mapagiiwanan na ng panahon ang ating Unibersidad.
Ang akademikong usapin sa mga makabagong Unibersidad ng mundo ay nakatuon na sa outer

space tourism, digital arts and sound, digital economy, nano engineering, mechatronics,
mechanobiology, stem cell, biotechnology, at climate change adaptation. Ang ating mga kalapit na
bansa tulad rig India ay nakakapagpatapos taun-taon ng ha'os limang libong (5,000) PhDs sa larangan ng
science at engineering. Marubdob ang pananaliksik ng kanilang mga Unibersidad sa space technology,
electronics, telecommunications, avionics, genetics at pharmacology. Dahil sa mahusay na pananaliksik
at suporta ng mga akademikong institusyon, nakapagpalipad na ng kani-kanilang sasakyang pangkalawakan (space aircraft) ang mga bansang Tsina at India at nababalitang susunod na ang Pakistan.
Ang bansang Uzbekistan ay rnatagal nang gumagawa ng sariling mga eropano at moderno ang kaalaman
sa aviation at space technology. Ang interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun
(IKAROS) ng Japan ay isa sa mga pinakabagong tukias bunga ng masusing pananaliksik kaugnay ng
paggamit ng solar power sa paglalayag sa kalawakan.
-

Kung babalikan ang kasaysayan ng ating bansa at ng mahal nating Unibersidad, laging nasa gitna
ng aksyon at nangunguna ang UP sa pagsulong at pagkamit ng pagbabago sa lipunan. Sa panahon ng
krisis sa kalusugan at epidemiya, naroon ang mahuhusay na mga doktor at nars ng UP Manila at PGH na
nanguna sa pananaliksik sa akmang lunas at pag-aaruga sa mga nagkakasakit. Sa panahon naman ng
krisis sa enerhiya, ang mga eksperto rin ng UP ang pangunahing inasahan sa pagbalangkas ng
karampatang solusyon. Noong nagkaroon rig matinding suliranin ang bansa dahil 52 kakulangan sa
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pagkain, nanguna ang UP Los Banos at UP Visayas upang tugunan ang hamong pang-agrikultura at
pampalaisdaan. Gayundin ang naging tugorl rig UP sa panahon ng problema sa tubig. Marami pang mga
hamon ang kinaharap ng bansa at sa tuwina ay nagsilbing isang matibay na sandalan ng lipunan ang
isang aktibo at makabuluharig UP. Sa panahon nitong COVID-19 pandemic, nag-alay ng buhay at tunay
na riagsilbing bayani ang mga taga-UP na nagsilbing mga fronttiners. Sa gitna rig bawat krisis na
kinaharap ng sambayanang Pilipino, masigasig at naroon palagi ang UP. At kasabay rig matapat na
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pagiIingkod sa sambayanan, sunud-suriod dati ang pangunguna at pamamayagpag ng mga iskolar ng
bayan sa iba't ibang pang-akademikong paligsahan at mga propesyurial na eksaminasyon sa mga
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larangang tulad ng abogasiya at medisina.

Ngunit paano natin patuloy na gagampanan ang pagtugon sa mga krisis na ito sa ating lipunan,
kung mismo tayong mga taga-UP ay nasa gitna ng pansariling krisis?
5

Sa pinakahuling tala ng Quacquarelli Symonds (OS) World University Rankings na inilabas noong
June 9, 2022, bumaba ang UP sa pang-412 lamang at ito ay 13 spots na mas mababang antas kumpara sa
nakaraang taon.
At hindi lamang sa pang-akademikong kalagayan apektado ang UP Maging sa administratibong
aspeto ay mayroon ding mga kontrobersiya. Ang naging kaguluhan sa paghirang ng Dekano sa Business
—

Administration sa UP Diliman ay isang halimbawa lamang ng mga isyung higit na nagpapahina at
nagLalagay sa alanganin sa demokratikong institusyon ng ating Unibersidad. Ang mga suliraning kagaya
nito ang naghahatid ng higit na mas malalim na sakit ng pagkakawatak-watak, kawalan ng gana,
pagkasira ng tiwala sa pamunuan, at sa kalaunan ay parang anay na sumisira sa pangkabuuang imahe ng
UP, sa bob at labas nito. Ugat din ng kritisismo at malawakang demoralisasyon. Gaya din sa di-pantay na
trato sa mga kawaning pang-administratibo at pananaliksik. Sa katotohanan, bukod sa napakababang
pasahod, isa sa rnga dahilan ng paglisan ng lang mahuhusay na mga guro at mga kawani ng UP ay arig
di-makatarungang trato, bubok na pamumulitika ng ilang may hawak ng poder at kawalan ng direksyon
ng kanilang professional career sa bob ng UP. Matagal nang inaasahan ng All-UP Workers Union at mga
kawani sa iba't ibang kampus na mabigyan ng permanenteng solusyon ang kalagayan ng mga casual,
contractuals at job orders na kawani. Magdadalawang dekada na ang nakalipas ngunit walang tiyak na
solusyon na maibigay ang nakaraang tatlong administrasyon hinggil dito.
Dahil sa panloob na suliranin, tila nawalan ng kakayahan ang UP na maging pangunahing kalahok
sa mga mahahalagang pagbabagong nagaganap sa bansa. Hindi na nito magampanan ang nakaatang na
responsibilidad bilang premyadong Unibersidad ng bansa. Naging tahimik ang UP Sa mga mas
mahahalagang usapin at tila nawalan ng isang importanteng boses ang masang Pilipino sa kritikal na
mga panahong ito.
Maliban sa iilang indibidwal na personabidad ng UP na kilala sa kanilang larangan at sariling
paninindigan, walang sapat n.a strategic analysis, policy recommendations at institutional response ang
Unibersidad sa pinakamalalaki at pinakamahalagang krisis sa bansa Lumipas ang malalakas na bagyo,
lindol at mga sakuna. May muling napipintong krisis sa tubig. At marami pang papadating na suliranin.
Nasaan na nga ba ang dating palaging naaasahan ng masa na Unibersidad ng Pilipinas sa gitna ng mga
pangyayaring ito sa ating binubuong kasaysayan? Tila hindi na kasing-sigla gaya ng dati ang UP. Hindi na
mabakas ang tikas nito, di tulad noong unang panahon.
Sa pananaw ng mga nasa labas ng Unibersidad, hindi sapat na dahilan ang mga panloob na
problema ng Unibersidad para hindi nito magampanan ang mga nakaatang na responsabilidad sa
sambayanan. Kumpara sa bang pampublikong iskwelahan, nananatiling isa sa may pinakamalaking
suporta mula sa pondo ng pamahaiaan ang UP. Marapat lamang na kumibos ang UP at baguhin ang
sariling sistema upang maging karapatdapat sa karangalan at titubong iginawad bilang prernyadong
NationaI University of the Philippines. Hindi maaaring umasa at rriamahinga na lamang ang UP sa laurel
ng ginintuan nitong kasaysayan. Kaibangan nitong maging aktibong bahagi at manguna sa rnga
pagbabago sa ating lipunan. Dahil kung hindi, baka hindi lamang pagdudahan ang kakayahari nito.
Mismong respeto at tiwala ng sambayanan ang maaaring tubuyang humulagpos sa UP.
Inspirasyon at Sandigan ng Pagbabago
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Ang pangunahing kalakasan ng sang akademikong institusyon ay ang mga mahuhusay at tapat
na rriga guro at kawani nito. Dito mas dapat na tumuon arig mga pagbabagong isusulong ng hihiranging
bagong pinuno ng UP. Kasunod nito ay ang aktibong pagkalap at tamang paggamit sa pondo at
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kalinangan ng Unibersidad; pagsasaayos sa mga pang-akademikong sistema; pagpapataas sa antas ng
pandaigdigang kakayahan at kaalaman sa hanay ng mga guro at kawani; pagpapayabong sa pananaliksik;
pagpapaunlad 52 mga pisikal na infrastruktura at teknolohiya; pagpapasigla sa kultura; at ang pag-aangat
ng suporta sa mga mag-aaral upang muling manguna sa iba't ibang larangan ng disiplina; at higit sa lahat
iyung binanggit ko na transpormasyon ng pamamahala at pagdedesisyon na nakabase sa datos (datadriven).

n

Alam nating lahat na nananatiling may pinakamahusay at pinakapiling grupo ng estudyante at
mga guro ang UP. Subalit gaano man kadunong ang kakayahang pantao, nagsisilbing limitasyon ang
kakulangan ng modernong fasilidad at makabagong instrumento at teknolohiya upang umangat sa
pandaigdigang antas ang kalidad ng isang Unibersidad at ang mga produkto nito. Kung tutuusin,
kahanga-hanga ang lang mga dekano at opisyat ng kolehiyo na gurnagawa ng sariling paraan upang
kumalap ng dagdag na pondo para sa pagpapaunlad ng gusali, aboratoryo, at kagamitan 52 pagtuturo at
pananaliksik. Kahanga-hanga nfl ang pagsisikap ng mga mahuhusay na mag-aaral sa tulong ng kanilang
mga gurong-tagapayo na sa kabila ng kakulangan 52 pondo ay patuloy na nagsusumikap na makilahok sa
mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon at patuloy na nagpupunyaging makapagbigay ng
karangalan sa ating bansa. Dapat hangaan din ang sakripisyo at tapat na paninilbihan ng mga guro at
kawani na umaasang magbabago at muling makakabangon ang UP sa kritikai na kalagayan nito. Sila ang
mga tunay na sandigan at inspirasyon ng pagbabago sa Unibersidad.
Pagkalap at Tamang Paggamit sa Pondo
Mahalaga ang usapin ng pondo upang maisakatuparan ang mga planong pagbabago sa
Unibersidad. Mapalad ang UP dahil sa marami tong lupain at mga resources na kung tamang gagamitin
ay makakapagbigay ng sapat na pondo para sa Unibersidad. Bubuuin natin ang isang Comprehensive and
Rational Use of Land and Other Resources Policy sa UP. Pagyayamaniri natin ang mga nakatiwarigwang
na lupain ng Unibersidad at maglulunsad tayo ng mga Economic Zones sa mga campuses kung saan ang
mga pananaliksik at pagsasanay ng mga estudyante at ng kaguruan ay magaganap kaagapay ang mga
locators. lbang-iba ang naiisip ko sa modelo ng UP Town Center at UP-Ayala Technohub na pawing mga
leasing ventures lamang at walang sapat na pakinabang ang UP, una dahil hindi ang mga it researchbased kaya walang academic enhancements na nagaganap sa hanay ng mga estudyante, kaguruan at
mananaliksik; at pangalawa, hindi sapat ang balik ng kita sa UP kaya di rnaramdaman ang pakinabang sa
pag-aangat ng kalagayan ng mga mag-aaral, guro, mananaliksik at kawani ng UP. Walang provision para
sa social safety nets para sa mga pangunahing stakeholders ang kontratang pinasok ng UP kaugnay sa
mga real estate properties nito.
Pagtutulungan ng Pampubliko at Pnibadong mga Sektor ng Lipunan
Ang modelo ng Public Private Partnership (PPP) na ginamit ng United Kingdom, Canada, United
Arab Emirates, Thailand at Malaysia upang mapaunlad ang kalidad ng kanilang sistema ng edukasyon ay
maaaring pag-aralan at gamitin sa wastong paraan upang mas mapabilis ang pagpapaunlad sa mga
facilities, laboratoryo, teknolohiya, laybrari, kiasrum, at mga kagamitang panturo sa UP. Maraming mga
nakatiwangwang na lupain ang UP at nararapat lamang na gamitin at pagyamanin ang mga ito para may
makalap na pondong ilalaan sa modennisasyon ng UP. tb ang dapat na gawing direksyon ng bagong
pamunuan ng Unibersidad at hindi ang palagiang paghingi ng dagdag na subsidy mula sa gobyenno. Sa
katunayan, maging ang pagpapatayo ng mas maraming pabahay para sa mga guno at kawani ng UP ay
maisasakatuparan gamit ang modelong ito. Gayundin ang pagpapaunlad sa mga health services, water
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system, lCTat research facilities sa bawat kampus ng UP.
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Paglabas sa SSL at Pagpapalawak sa mga Benepisyo
Noong ako ay direktor ng UP Sysem HRDO, isinulong ko ang paglabas sa Salary Standardization
Law (SSL) dahil to lamang ang paraan upang ang swedo ng rnga taga-UP ay makahabol sa mga nasa
pribadong iskwelahan. Nakamit na natin Ito sa pamamagitan ng bagong UP Charter. Ngunit dahil sa
kakulangan ng mahusay na pamamaraan, hindi pa Ito maimplement sa UP. Hindi lamang pondo ang isyu,
kundi paraan mismo kung paano kalapin at gawing prayoridad ang pagpapalawak sa mga benepisyo ng
mga guro at kawani. Karagdagang sick leave, pantay na "sagad award", car loan, housing loan, HMO at
scholarships sa dependents ng mga manggagawa at guro ng UP ang han lamang sa mga dapat isama sa
makabuluhan at pangmatagalang benepisyo ng mga naglilingkod riang tapat sa UP. Ang tama at sapat na
pagtatalaga sa pondo ng mga retirado ay dapat bigyan din ng pansin. Nakakapagpababa ng dignidad ra
nagpapabalik-balik at halos namamalimos ang mga retiradong guro at kawani para makuha lamang ang
mga benepisyo sa masakripisyo nilang panunungkulan. Bubuuin natin ang isang Sentro Para sa mga
Retiradong Guro at Kawani ng UP upang mahusay na mapangalagaan ang interes ng sector na Ito at
mabigyan din sila ng pagkakataon na patuloy na maging bahagi ng komunidad ng UP nang sa gayon ay
lab pang mapalakas ang Unibersidad dahil sa mapapanatili rito ang mayamang kaalaman at karanasang
iaambag ng mga nagsipagretiro.
Pag-usad Tungo sa Pandaigdigang Antas ng Kalidad
Mula sa inspirado at mataas ang morale na hanay ng mga mag-aaral, guro at kawani ng UP,
muting maisusulong ang tama at dagliang pag-usad tungo sa mataas at pandaigdigang kalidad ng ating
akademikong institusyon. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at pribadong industrya, magagawa
nating lunasan ang mga kasalukuyan at paparating na mga suliranin ng ating !ipunan.
Hindi sapat ang paghubog sa kritikal na pag-ilsip at kakayahang magbuo rig mga mag-aaral.
Kailangang maging pangunahing tatak din ng mga produkto ng UP ang pagkakaroon ng matibay na
panindigan para sa kalikasan at katarungan. Ang pagtatama sa balangkas ng kurikulum ayon sa
pangangailangan ng ating komunidad at kapaligiran ang isa sa mga dapat nating isubong. Walarig
bansang umuunbad na hindi sapat ang mga kakayang-pantao sa barangan ng agham, teknolohiya,
inhenyiriya, at matematika. Dapat sabay na pasiglahin din ang pagpapayabong sa ating kultura, sining at
komunikasyon. Ang tunay na galing ng isang akademikong institusyon ay nasusukat sa un ng mga
pananabiksik at transpormasyong isinusubong nito upang matugunan ang mga problema ng lipunan at
makamit rig sambayenan ang sang maurilad na kinabukasan. Uulitin ko, mahalaga na maginig datadriven ang ating istruktura at pagbubo natin ng mga desisyon sa mga usaping ito.
Marapat lamang na pagtuunan ng pansin ng UP ang pagiging isang tunay na pandaigdigang
Unibersidad ng Pananaliksik (Global Research University). Ang mataas na kakayahan sa pananliksik arg
slyang matingkad na kaibahan ng UP sa kahit na alinmang akademikong institusyon sa bansa at ito nfl
ang dapat na gamiting daan tungo sa pag-angat sa pandaigdigang antas ng kahusayan. Dapat na maging
bahagi ang UP sa paglilimbag at pagpapakalat rig mga makabagong kaalaman at teknobohiya sa buong
mundo. Bukod sa cash incentive at gawad-pagkhlaba, ang bawat guro, mananaliksik at manggagawa na
nakapaglimbag, nag-eksibit o nagpahayag ng akda, pananaliksik, proyekto, o likha sa pandaigdigartg
antas ay dapat bigyan ng awtomatikong promosyon ng Unibersidad ang mga performers na guro,
mananabiksik at kawani bilang pagkibala sa nagawang kontribusyon. Dapat pagsikapan din ng UP ang
pagbubuo rig isang makabubuhang Research Agenda na may kaukulang pondo at suporta. Sa ganitong
paraan, ang Nobel Prize at Pulitzer Award ay hindi na marahib magiging napakahirap pangarapin rig
bawat kasapi ng komunidad ng UP.

S

Upang higit na maging masinop ang paggamit sa mga resources kailangang isulong ng UP ang
regional focus. Sa paraang to, higit na magiging makabuluhan ang impact ng UP sa ating lipunan at
magiging mas malakas ang epekto nito sa pagpapaangat ng kagalingan ng ating bansa. Hindi maitatanggi
na ang UPLB ay higit na kilala sa larangan ng agrikultura habang ang UP Visayas ay angat naman sa
kaalamang pampalaisdaan. Ang UP Manila ang nananatiling pinakamahusay sa larangan ng rnedisina at
narsing. Dalubhasaan naman sa siyensya, inhenyiriya, agham-panlipunan, batas, sining, at kornunikasyon
ang UP Diliman, Higit sa alinmang kampus, mas mahalaga ang papel ng UP Mindanao sa isyung pangkapayapaan at kasagutan sa kakulangan sa pagkain. Habang ang UP Baguio ay nararapat na manguna sa
makabagong kaaaman sa pagmimina. Ang pagpapaigting sa digital na ekonomiya at komunikasyon
naman ang dapat pagtuunan ng Open University.
S.a patulcy at direktang ugnayan ng UP sa iba't ibang industriya at pribadong sektor, mas
matitiyak din na ang mga magsisipagtapos mula sa UP ay magkakaroon ng trabaho dahil mahuhubog sila
ayon mismo sa mga kakayahang hinahanap ng mga kumpanyang nagbubukas ng trabaho. Matitiyak dn
na may sapat na kakayahang-pantao at eksperto ang bansa sa mga kritikat na serbisyong katulad ng
Philippine Atmosperic, Geophysical and Astronomical Services Administration. (PAG-ASA) at
mahahalagang ahensiya na tutugon sa anumang un ng pandemya na rraaring bumulaga sa lahat.
Hindi dapat akuin ng UP ang pagbubukas ng lahat ng un ng mga kurso. Dapat na tumutok
lamang ang UP sa mga kursong kailangan para umangat ang ating bansa at hayaan ang ibang mga
pampubliko at pribadong paaralan na tumutok sa mga hindi prayoridad nitong mga kurso o di sakop ng
espesyalisasyon ng UP. Bilang pambansang Unibersidad, kailangan kasama ri sa tungkulin ng mga
ekspertong guro nito ang pagsuporta at pag-agapay sa mga guro ng bang mga paaralan upang rnas
dumami ang may kakayahan at umangat din ang kalidad ng mga paaralang ito. Dapat gawin ito ng UP sa
maayos na pakikipagtulungan sa CHED, TESDA at DEP-ED.
Pandagaigdigan ang nararapat na batayan ng kagalingan at kahusayan ng ating mga pangakademikong kaalaman at pamamaraan. Kinakailangan na maging bukas tayo sa pakikipag-ugnayan at
pananaliksik ng mga respetadong institusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dapat nating pasiglahin
ang palitan ng kaalaman at karanasan sa pamamagitan ng isang higit na mabilis at malayang ugnayan ng
ating mga estudyante at guro at ng iba't ibang de-kalidad na Unibersidad sa mundo.
Muli nating itataguyod ang UP bilang sentro ng brain power ng ating bansa. Bubuuin natin ang
isang International Center for Strategic Studies na magbubukas sa UP sa lahat ng Pilipinong may
propesyunal na kakayahang magturo o makibahagi sa pananaliksik hinggil sa mga kasalukuyan at
papadating na mga mga problema ng atirig lipunan. Kakalapin natin ang lahat ng talino at kakayahan ng
mga Pilipino sa bob at labas ng bansa at iimbitahing maging regular, part-time o adjunct Propesor upang
tubad ng Harvard University ay lumawak ang academic base ng UP at ang brain power na Ito ng malawak
na bilang ng mga mahuhusay na regular, part-time at adjunct professors ang rnagsisilbing babon ng rnga
ekspertong mangunguna sa pagsusulong ng makabago at epektibong paraan sa paglutas ng mga
problemang panipunan at pagkamit sa kaunlaran ng ating bansa tungo sa pandaigdigang antas ng
ka lid ad.
Muting Pagbangon Mula sa Knisis
Bilang pangwakas, nais kong bigyang-diin ang aking paniniwala sa kakayahan ng UP na muling
bumangon at isabuhay ang tradisyon ng pandaigdigang kahusayan at kagalingan. Nais kong bigyang-diin
na magagawa larnang natin ito kapag ang ating mga proseso, polisiya, programa at pagdedesisyon ay
nakabatay sa agham ng datos. Kailangan mismong ang parnunuani ay may matibay na gabay sa
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pamamagitan ng sang dashboard na nagbibigay ng real-time na batayang datos sa pagdedesisyon at
pamamahala. Panahon nang baguhin ang balangkas ng organisasyon ng UP System upang ito ay maging
data-driven.
Mahalaga ang magiging tungkulin ng hihiranging Pangulo ng UP upang parigunahan ang
simulaing ito. Mas higit na maaki ang nakaatang na responsabilidad sa UP sa binubuo nating kasaysayan
sa gitna ng umaarangkadang pagbabago sa buong mundo.
Naniniwala akong kaya ng UP na muling bumangon, umangat at solusyunan ang pansariling
knisis na pinagdadaanan nito upang higit na aktibong makilahok sa pagsulong ng kaunlaran at
makabuluhang transpormasyon ng ating bansa. Kailangan muling pasiglahin ang morale ng mga magaaral, guro, manggagawa, at mananaliksik. Kailangan ng UP na pumili ng tamang susunod na pinuno
para ang UP ay maging tunay na "Unibersidad ng Panghinaharap (UP)".
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