XXI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym
dla Rektorów i Prorektorów
oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach
/kadencja 2016-2020/

Pabianice, 8 – 11 lipca 2018 r.
PROGRAM1

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki)
Przyjazd i rejestracja uczestników – 8 lipca 2018 r. (niedziela) 1400 - 1600
Kompleks Konferencyjno-Hotelowy „Fabryka Wełny”
Moduł I: I dzień Szkoły – 8 lipca 2018 r. (niedziela), obrady – godz. 1600 - 1800 (Sala D-E)
Sesja otwierająca
•

Powitanie uczestników, otwarcie i wprowadzenie w koncepcję programową i
problematykę XXI Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki)

•

Wykład inauguracyjny pt.: Rok 2023: Wizja świata akademickiego po wdrożeniu
Ustawy 2.0 – nadzieje i wyzwania (Piotr Müller)

1900 - 2100 recepcja powitalna w hotelu Fabryka Wełny (Sala C)
Moduł II: II dzień Szkoły – 9 lipca 2018 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala D-E)
Ustawodawstwo i polityka publiczna w szkolnictwie wyższym: aktualne procesy i
działania
900 – 1030

Sesja I - Uwarunkowania procesu wdrażania Ustawy 2.0. Debata panelowa
z udziałem rektorów- uczestników XXI Szkoły FRP: prof. prof. Arkadiusza
Bereza, Romana Cieślaka, Ryszarda Naskręckiego, Andrzeja Pacha.
Moderator: prof. Jan Szmidt

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II
Część I - wykład pt.: Ustawa wdrażająca – zobowiązania dla uczelni
– Raport nr 5 KSPSW KRASP (Zbigniew Marciniak)
Część II – Program szkoleń PWN poświęcony wdrażaniu Ustawy 2.0
adresowany do uczelni (Marta Sypuła)

1230 -1330

lunch (Restauracja Przędzalnia)

1330 -1500

Sesja III – wykład pt. Dyscyplina finansów publicznych w uczelniach w nowej
przestrzeni regulacyjnej (Maria Branecka)

1600-1800
1900 - 2200

Zajęcia na polu golfowym
kolacja grillowa (Patio Hotelowe)

Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów niezależnych od
organizatorów.
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Moduł III: III dzień Szkoły – 10 lipca 2018 r. (wtorek), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala D-E)
Nowe statuty uczelni: uwarunkowania, szanse, dylematy, warianty
900 – 1030

Sesja I - wykład pt. Rada uczelni i inne regulacje fundamentalne Ustawy 2.0
dotyczące sfery governance: modele i rozwiązania praktyczne (Jerzy Woźnicki)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II - warsztaty statutowe I: regulacje statutowe dotyczące postanowień
ogólnych, organów i jednostek organizacyjnych, w tym opcjonalnych i ich
kierownictw, a także wyborów w uczelni (Tomasz Jędrzejewski)

1230 -1330

lunch (Restauracja Przędzalnia)

1330 -1500

Sesja III - warsztaty statutowe II: wymagane regulacje statutowe dotyczące
studiów, studentów i doktorantów oraz zapewniania jakości kształcenia
(Maria Próchnicka)

1500 -1800

indywidualne, aktywne formy wypoczynku w obiekcie hotelowym (spacer, SPA,
basen ….)

1800 -2000
2000 -

uroczysta kolacja w Hotelu Fabryka Wełny (Restauracja Wzorcownia)
wspólne oglądanie meczu półfinałowego Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej 2018 (Kręgielnia)

Moduł IV: IV dzień Szkoły – 11 lipca 2018 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00 (Sala D-E)
Ewaluacja uczelni i monitorowanie ich działania
900 -1030

Sesja I – wykład pt. Inwestowanie przez uczelnie w rozwój systemów
informatycznych. Porównanie danych z USA, Unii Europejskiej i Polski.
(Henryk Krawczyk, Jacek Oko, Leszek Lewoc)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II: wykład pt. Ewaluacja jednostek naukowych 2021/2022 (Maciej Zabel)

1230 -1330

lunch (Restauracja Przędzalnia)

1330 -1500

Sesja III – Podsumowanie XXI Szkoły FRP- dyskusja z udziałem uczestników:
wnioski i rekomendacje.

Wyjazd uczestników w dniu 11 lipca 2018 r. do godz. 15.30

