
 

IX  Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 
 

Szkoła Letnia  Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy  i Kwestorów  
 

Jaworze,  5-9 czerwca 2011r.  
 

 
 

PROGRAM1   
(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

 

 
Przyjazd i  rejestracja uczestników – 5 czerwca 2011 r. (niedziela)  1400  - 1600 
    Centrum konferencyjne hotelu  „Jawor” w Jaworzu 
  
Moduł I:  I dzień Szkoły – 5 czerwca 2011 r. (niedziela )  1600 -1800 

 Sesja Otwierająca  
 

 Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę IX Szkoły FRP (Jerzy 

Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny „Wdrażanie znowelizowanej  ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym”  (Barbara Kudrycka) 

 

1900 - 2100       recepcja powitalna w hotelu „Jawor ” 

 
 
Moduł II:  II dzień Szkoły – 6 czerwca 2011r. (poniedziałek), obrady -  godz. 9.00 - 15.00 

   Perspektywy zmian w zakresie finansów zarządzania, administracji i gospodarki   
   uczelni 
  

900  – 1030   Sesja I – wykład pt: „Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym 
szkolnictwie akademickim” (Anna Ćwiąkała-Małys) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę   
  
1100 -1230    Sesja II  -   „Problemy dotyczące działania uczelni  wymagające rozwiązania w 

świetle uwarunkowań europejskich oraz znowelizowanych ustaw i strategii 
rozwoju szkolnictwa wyższego”  (Zbigniew Marciniak, Jerzy Woźnicki)  

 
1230 -1330    lunch  
 
1330 -1500   Sesja III  - Strategia instytucjonalna jako narzędzie rozwoju uczelni - debata 

panelowa z udziałem gości i uczestników IX Szkoły  
  
 
Popołudnie  wyjazd do Żar – zwiedzanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar 
 
1900       kolacja biesiadna w hotelu „Jawor”  
 
 

                                                        
1 Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów  

niezależnych od organizatorów. 



Moduł III: III dzień Szkoły – 7 czerwca 2011 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-15.00 
  Finanse  szkół wyższych  

 
Sesje równoległe : 
 
Kanclerze:    
900  – 1030   Sesja I – wykład pt: „Dotychczasowa praktyka stosowania w Polsce  reguł  

unijnych dotyczących pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania przez 
państwo działalności szkół wyższych.”  (Piotr Pełka) 
 

1030 -1100   przerwa na kawę   
  
1100 -1230    Sesja II   - wykład pt. „Potrzeby i ograniczenia dotyczące możliwego zakresu 

wyłączenia uczelni publicznych spod działania ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy o zamówienia publicznych”. Prace Centrum Analiz i Dialogu FRP 
(Jerzy Wilkin) 

 
1230 -1330    lunch  
 
Kwestorzy: 
900  – 1030   Sesja I – wykład pt: „ Wymóg gromadzenia przez uczelnie publiczne  

przychodów własnych na odrębnych rachunkach bankowych i jego skutki - 
dwugłos kwestorów  (Alicja Maniak,  Ewa Mikłaszewicz) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę    

1100 -1230    Sesja II – wykład pt: „Pożądane zmiany dotyczące szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów pośrednich – dwugłos kwestorów  (Maria Hulicka, Maria Ślizień) 

 
1230 -1330    lunch  

 

Sesja wspólna:   
1330 -1500    Sesja III  - Przedstawienie i przedyskutowanie raportów z obrad w ramach sesji 

równoległych,  wraz z  wnioskami –sprawozdawcy zaproszeni z grona 
uczestników IX Szkoły (Jadwiga Bajkowska, Jerzy Pieszczurykow) 

 
 
Popołudnie          wyjazd do Żywca – zwiedzanie  Muzeum Browaru Żywiec,  pokaz palenia słodu 

połączony z degustacją 
 
1900 kolacja wyjazdowa 
   
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły- 8  czerwca 2011 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00 

  Typologia i benchmarking w szkolnictwie wyższym – raporty z badań FRP wraz z   
   wnioskami  - ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontroli zarządczej 
 

  900–1030  Sesja I – Typologia i grupowanie uczelni w świetle doświadczeń 
międzynarodowych (Joanicjusz Nazarko) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę    
 
1100 -1230    Sesja II  - Benchmarking: raport z badań w projekcie pn. „Kontrola zarządcza w 

uczelniach ” (Artur Chełstowski) 
 
1230 -1330    lunch  
 
 



1330 -1500    Sesja III – Kreowanie  benchmarku  w zakresie kontroli zarządczej – debata  
    panelowa  z udziałem członków Zespołu Koordynacyjnego projektu 
  „Benchmarking –  kontrola zarządcza w   uczelniach”  i  uczestników   
   IX Szkoły  

 

                                                     
Popołudnie  zajęcia rekreacyjne  w hotelu (basen, sauna, jacuzzi)2 

 

1900 uroczysta kolacja  w hotelu „Jawor”  

 
 
Moduł V: V dzień Szkoły – 9 czerwca 2011 r. (czwartek), obrady: godz. 9.00-12.30 

Prognozy dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. 
 
900 – 1030   Sesja I – „Budżet 2011 i co dalej?”  (Witold Jurek)  
 
1030 -1100  przerwa na kawę    
 
1100-1230    Sesja II - Podsumowanie Szkoły - ewaluacja, uwagi końcowe i sugestie 

przedstawiane przez uczestników Szkoły.   
 
1230 -1330    lunch  
 
 
 
Wyjazd uczestników w dniu 9 czerwca 2011 r. do  godz. 15.00 
 

               
 

 
 
 

                                                        
2 Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych -  dla uczestników naszej Szkoły - odpłatnych 

pakietów relaksacyjnych  w  Centrum SPA na podstawie indywidualnej rezerwacji   


