VII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, ich zastępców oraz
osób kandydujących na te stanowiska w uczelniach
Trzebieszowice, 13-17 czerwca 2010 r.
Szkoła organizowana jest przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
PROGRAM1

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki)
Przyjazd i rejestracja uczestników – 13 czerwca 2010 r. (niedziela) 1400 - 1600
Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice 151
Moduł I: I dzień Szkoły – 13 czerwca 2010 r. (niedziela ) 1600 -1830
Sesja Otwierająca


Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę VII Szkoły FRP (Jerzy
Woźnicki)



Wystąpienie otwierające (Zbigniew Marciniak)



Wykład inauguracyjny: „System finansowy w Polsce po światowym kryzysie
ekonomicznym – czy sektor wiedzy ma szanse?” (Krzysztof Pietraszkiewicz)

1900 - 2100

recepcja powitalna w Hotelu „Zamek na skale”

Moduł II: II dzień Szkoły – 14 czerwca 2010 r. (poniedziałek), obrady - godz. 9.00 - 15.00
Nowelizacja ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego –dlaczego i
jaka?
900 – 1030

sesja I – wykład pt: „Diagnoza stanu szkół wyższych – nowe narzędzia
oceny: stan kapitału intelektualnego, benchmarking procesów,… ”
(Małgorzata Rószkiewicz)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II - Aktualny stan prac nad nowelizacją ustaw (Zbigniew Marciniak)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III - Jaka nowelizacja – opinie i propozycje kanclerzy? - debata
panelowa z udziałem uczestników Szkoły

Popołudnie

opcjonalnie: zajęcia rekreacyjne w hotelu (basen, sauna, jacuzzi, bilard, tenis,
SPA)

1900

kolacja biesiadna

1

Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów
niezależnych od organizatorów.

Moduł III: III dzień Szkoły – 15 czerwca 2010 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-15.00
Wybrane ustawy, które weszły w życie i ich skutki dla zarządzania uczelniami
900 – 1030

sesja I – wykład pt: „Zmiany w ustawie o finansach publicznych, zasadnicze z
punktu widzenia szkół wyższych” (Maria Branecka)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II – wykład pt: „Istota i następstwa zmiany ustawy o zamówieniach
publicznych” (Marek Miller)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III – Odpowiedzi na pytania - dyskusja kanclerzy dotycząca stosowania
przez uczelnie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach
publicznych

Popołudnie

wyjazd do Złotego Stoku - Park Linowy „Skalisko” i zwiedzanie Kopalni Złota
(www.skalisko.eu)

1900

kolacja wyjazdowa

Moduł IV: IV dzień Szkoły- 16 czerwca 2010 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00
Wymian doświadczeń o charakterze zarządczym wśród uczestników Szkoły.
900–1030

sesja I – wykład pt: „Audyt wewnętrzny i kontrola szkół wyższych –
wprowadzenie do dyskusji” (Jacek Malesa)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II - Konwergencja sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie
wyższym – dwugłos kanclerzy: Małgorzata Wróblewska (SWPS) i Henryk Zioło
(AGH)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III – Wymiana poglądów i opinii - obrady kanclerzy w swoim gronie

Popołudnie

Opcjonalnie – spotkania towarzyskie i zajęcia rekreacyjne

1900

uroczysta kolacja w Hotelu „Zamek na Skale”

Moduł V: V dzień Szkoły – 17 czerwca 2010 r. (czwartek), obrady: godz. 9.00-15.00
Podsumowanie VII Szkoły.
900 – 1030

sesja I – Podsumowanie debaty publicznej nad strategią rozwoju szkolnictwa
wyższego wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych działań (Jerzy Woźnicki)

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 17 czerwca 2010 r. do godz. 15.00

