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Konferencja jest organizowana z  intencją dokonania przeglądu 
i  oceny dorobku procesu przemian w  szkolnictwie wyższym 
w  Polsce w  okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk 
o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk 
o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy sys-
temowej oraz instytucjonalnej.

W pierwszym dniu przewidywane jest wystąpienie programo-
we Wicepremiera J. Gowina, a  następnie odbędzie się debata 
panelowa w  celu wydobycia i  podkreślenia wkładu w  rozwój 
szkolnictwa wyższego, polityków i  praktyków–organizatorów 
życia akademickiego, a  także wygłoszone zostaną 4 referaty 
zaproszone przez Komitet Naukowy. 

W  drugim dniu, obok zakwalifikowanych 12 referatów zamó-
wionych zorganizowana zostanie debata panelowa z  udziałem 
młodych badaczy szkolnictwa wyższego. 

Najważniejszym celem organizatorów Konferencji jest opra-
cowanie i  przedstawienie analizy działań rządów i  uczelni na 
rzecz reform w  szkolnictwie wyższym w  okresie transformacji 
ustrojowej w  naszym kraju, w  celu wykorzystania jej wyników 
w pracach nad strategicznymi dokumentami, na szczeblu rządo-
wym – nad wymaganym przez ustawę dokumentem pn. polityka 
naukowa państwa (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce, art. 6 ust. ust. 1-3), na szczeblu instytucjonalnym – strategia 
rozwoju uczelni (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
art. 23 ust.2 p.3).
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