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PROGRAM 

02:00 p.m. - 02:20 p.m.     Registration 

 

02:20 p.m. - 02:30 p.m.    Opening Remarks & Introduction of the Professorial Chair Holder 

               Dr. Lawrence Dacuycuy 

               Chair, Economics Department 

 

02:30 p.m. - 03:20 p.m.   “Bakit Hindi Episyente at Mapagpantay ang Libreng Matrikula sa mga  

    Pampublikong  Kolehiyo at Pamantasan” 
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Ang pinagsamang Senate Bill 1304 at House Bill 5633 na naglalaan ng libreng edukasyong pangkolehiyo sa lahat 

ng pampublikong pamantasan at kolehiyo sa buong bansa ay naghihintay na lamang ng lagda ng Pangulo upang 

maging batas. Ipinagmamalaki ito ng mga mambabatas na humubog nito at marami ang nagbubunyi sa tulong na 

maidudulot nito sa halos 1.4 milyong estudyante sa mga pampublikong pamantasan at kolehiyo sa buong bansa. 

Subalit ang mga tagapayong ekonomiko ng Pangulong Duterte ay may alinlangan sa pagiging episyente at 

mapagpantay ng panukalang batas. Batay sa pamantayang ekonomiko, ang pagsusuri ng panloob na porsiyento 

ng balik sa pangangapital sa edukasyon ay gagamitin upang ipakita na hindi episyente at mapagpantay ang 

panukalang ito sa paggamit ng mga kapos na yaman ng pamahalaan. Susuriin din ang mga implikasyon ng 

panukalang batas ito sa pagpapalakad ng mga pribadong pamantasan at kolehiyo, sa kalidad ng lalong mataas na 

edukasyon sa bansa, sa pananaliksik at sa pagpapasulong ng iba pang mahahalagang layunin ng lalong mataas na 

edukasyon.     


