
 

XXV Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 
 dla Kanclerzy, Dyrektorów, Kwestorów i Głównych Księgowych 

 
           Obiekt Konferencyjny: Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront 
                              

Gdynia, 29 maja - 1 czerwca 2022 r. 
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
                                              
 
 
Przyjazd i rejestracja uczestników – 29 maja 2022 r. (niedziela) godz. 1400 - 1600 
 
Recepcja: Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront 
   
Moduł I: I dzień Szkoły – 29 maja 2022 r. (niedziela) 1600 -1800    
Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

• Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę Jubileuszowej XXV 
Szkoły FRP. (Jerzy Woźnicki) 
                       

• Wykład inauguracyjny pt. Ograniczenia kryzysowe i perspektywy rozwojowe kraju (Krzysztof 
Pietraszkiewicz) 

 
1900 - 2100        recepcja powitalna    

 
Moduł II:  II dzień Szkoły –  30 maja 2022 r. (poniedziałek), obrady-godz. 900-1500  
                                            
Uwarunkowania  wojenne  i  dz ia łan ia  pomocowe wobec  obywate l i  
Ukra iny  w  szko ln ic tw ie  wyższym  w  Po lsce  
                           
900 -1030  Sesja I – wykład pt. Przegląd dokonań dostosowawczych i działań pomocowych uczelni 
członkowskich KRASP  (Jerzy Lis, Henryk Zioło) 
                          
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230  Sesja II - wykład pt. Działania MEiN oraz Projekt Polsko-Ukraiński MEiN-PW: 
dokonania KRASP i FRP we współdziałaniu ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy  (Monika 
Poboży /tbc/; Jerzy Woźnicki) 
 
1230 -1330           lunch      
 
1330 -1500   Sesja III - debata panelowa z udziałem kanclerzy - uczestników Szkoły nt. działań  
pomocowych podejmowanych przez uczelnie (Moderator: Krzysztof Wilde; uczestnicy panelu: 
….) 
                             
 
1800-2200            kolacja  na Darze Młodzieży 
 
 
 
 
                                                           
1Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w Programie ze względów niezależnych od 

organizatorów 



 
 
 
Moduł III:  III dzień Szkoły – 31 maja 2022 r. (wtorek), obrady-godz. 900-1600  
        
Perspektywy  dz ia łań  rozwojowych ucze ln i  
                 
Sesja I : 
900 -1000  część I - wykład pt. Perspektywy zmian w modelach zarządczych w uczelniach (Łukasz 
Sułkowski)  
1000 -1030   część II – wyniki badania FRP i Wolters Kluwer z udziałem kanclerzy nt. Szkolnictwo 
wyższe a technologie (Monika Kulesza-Czupryn) 
  
1030 -1100         przerwa na kawę   
 
 1100–1230   Sesja II: wykład pt. Perspektywy budżetowe MEiN w nauce i szkolnictwie wyższym 
(Hanna Żarnowska)  
              
1230 -1330         lunch     
  
1330 -1500  Sesja III – wykład pt. Cyberbezpieczeństwo w uczelni (Andrzej Kraśniewski) 
 
Sesja dedykowana:   
 
1500 -1600 spotkanie uczestników Szkoły z Przewodniczącym KRASP, prof. Arkadiuszem 
Mężykiem:  

• informacja o aktualnych działaniach i Jubileuszu XXV-lecia KRASP  

• dyskusja nt. problemów zgłoszonych przez uczestników Szkoły;  
 
1900-2200           Gala Dinner - XXV SZS  
                        Dinner Speech: Jubileusz  XX-lecia FRP -ISW:  Jerzy Woźnicki  
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 1 czerwca 2022 r. (środa), obrady-godz. 900-1400  
 

Wybrane  zagadnien ia  po l i tyk i  pub l iczne j ,  i s to tne  d la  ucze ln i  i  
sys temu  szko ln ic twa  wyższ ego  

 
900 -1030  Sesja I: wykład pt. Zmiany w zamówieniach publicznych (Mateusz Winiarz)   
 
1030 -1100        przerwa na kawę   
 
1100 -1230  Sesja II – wykład pt. Środki europejskie: jakie, ile, na co, kiedy? (Piotr Krasuski) 
 
1230 -1330         lunch     
 
1330 -1400  Sesja III  z udziałem gości i uczestników; podsumowanie XXV Szkoły FRP2   
                                      
 
 
Wyjazd uczestników w dniu 1 czerwca 2022 r. do godz. 1400  

                                                           
2 Uwaga: na wniosek uczestników Sesje II i III mogą zostać połączone jako wspólny punkt Programu 
poprzedzający lunch. 


