
XI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 

Szkoła Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy  i kwestorów/dyrektorów finansowych  

 
Lidzbark Warmiński,  27-31 maja 2012r.  

 
PROGRAM1   

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

 
 
Przyjazd i  rejestracja uczestników – 27 maja  2012 r. (niedziela)  1400  - 1600 
    Centrum Konferencyjne Hotelu  „Krasicki” w Lidzbarku Warmińskim 
  
 
Moduł I:  I dzień Szkoły – 27 maja 2012 r. (niedziela )  1600 -1800   (Sala Dantyszek) 

 Sesja otwierająca  
 

 Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników. Dziesięć lat Fundacji Rektorów Polskich. 

Wprowadzenie w problematykę XI Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny „Kryzys, finanse, szkolnictwo wyższe” (Włodzimierz Siwiński) 

 

1900 - 2100       recepcja powitalna w hotelu „Krasicki ”   

 
Moduł II:  II dzień Szkoły – 28 maja 2012 r.  (poniedziałek), obrady -  godz. 9.00 - 15.00  
                 (Sala  Dantyszek)    

   Strategie rozwoju uczelni na tle zmian w szkolnictwie wyższym 
  

                           
900  – 930            Sesja I – prezentacja Firmy Pearson Central Europe (Andrzej Butra, Anna Kowalczyk) 
 
930  – 1030                wykład pt: „Perspektywa  zmian  w  szkolnictwie wyższym”  
                           (Zbigniew Marciniak) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę   
  
1100 -1230    Sesja II  -  wykład pt. „Uczelniane regulaminy ochrony własności intelektualnej –  
                            problemy fundamentalne i praktyczne”  (Adam Wiśniewski)  
 
1230 -1330    lunch  
 
1330 -1500            Sesja III  - Wdrażanie uczelnianych strategii rozwoju – debata panelowa z  

udziałem gości i uczestników XI Szkoły  (Moderator: Zbigniew Marciniak;  paneliści:   
Jarosław  Janiszewski, Tadeusz Skarbek, Mirosław Urbanek, Artur Wezgraj) 

 
 
  
Popołudnie  zwiedzanie Muzeum Zamku Biskupów 
 
1900       kolacja  grillowa w hotelu „Krasicki” 

                                                           
1
 Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów  niezależnych od   

organizatorów. 



Moduł III: III dzień Szkoły – 29 maja 2012 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-15.00   
   Instrumenty  zarządcze  i gospodarka finansowa  szkół wyższych 
    

Sesja wspólna:   (Sala Dantyszek) 
 
900  – 1030   Sesja I – wykład pt: „Założenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  
                            gospodarki finansowej szkół wyższych”  /Art. 105 ustawy Prawo o szkolnictwie  
                            wyższym/  (Michalina Wójcik) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę   
 
Sesje równoległe :   
 
Kanclerze:   (Sala Dantyszek) 
 
1100 -1230    Sesja II   - wykład pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne i  możliwości jego 
                            wykorzystania w szkolnictwie wyższym”  (Agnieszka Gajewska)  
 
1230 -1330    lunch  
 
Kwestorzy:   (Sala Kopernik) 

 
1100 -1230    Sesja II – wykład pt: „Analiza kosztów w uczelniach publicznych” (wprowadzenie do 

dyskusji: Michalina Wójcik)  
 
1230 -1330    lunch  

 
Sesja wspólna:   (Sala Dantyszek) 
 
1330 -1500    Sesja III  - Przedstawienie i przedyskutowanie raportów z obrad w ramach sesji  
                            równoległych, wraz z wnioskami (sprawozdawcy: Maria Hulicka, Henryk Zioło  

– przewodniczący sesji równoległych) 
 
 
Popołudnie           wyjazd do Gietrzwałdu,  zwiedzanie klasztoru 
 
 
1900        kolacja  biesiadna  - „Karczma Warmińska”  
 
   
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły- 30 maja 2012 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00 (Sala Dantyszek) 

     Nowe rozwiązania w szkolnictwie wyższym 
 

900–1030   Sesja I – wykład pt: „Finansowanie budżetowe szkół wyższych – teraźniejszość 
                             i  przyszłość”   (Marek Ratajczak) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę    
 
1100 -1230    Sesja II  - wykład pt. :  „ Wymóg ustawowy opracowania i realizacji strategii rozwoju  
                            szkół  wyższych” (Jerzy Woźnicki)  
 
1230 -1330    lunch  
 
 



 
1330 -1500             Sesja III – Pożądane zmiany  w szkolnictwie wyższym – perspektywa kanclerzy  
                                – debata panelowa z udziałem gości i uczestników XI Szkoły (Moderator: Jerzy 

Woźnicki; paneliści: Ewa Mikłaszewicz, Paweł Modrzyński, Maciej Olejniczak, 
Stanisław Starzak)    

 
                                                     
Popołudnie   zajęcia rekreacyjne  w hotelu (basen, sauna, jacuzzi), SPA2, zwiedzanie  hotelu 
                            (obserwatorium astronomiczne, biblioteka, molo nad fosą) 
 

1900 uroczysta kolacja  w hotelu „Krasicki”    

 

 

 
Moduł V:   V dzień Szkoły – 31 maja 2012 r. (czwartek), obrady: godz. 9.00-12.30 (Sala Dantyszek) 

    Sesje końcowe. 
 
900 – 1030   Sesja I – Wyniki projektu FRP „Benchmarking – kontrola zarządcza w uczelniach”   –  
                            prezentacja z udziałem członków Zespołu Koordynacyjnego  projektu (Maria 

Branecka,  Artur Chełstowski) 
 
1030 -1100  przerwa na kawę    
 
1100-1200    Sesja II - Podsumowanie Szkoły - ewaluacja, uwagi końcowe i sugestie 
                             przedstawiane przez uczestników Szkoły.   
 
1230 -1330    lunch  
 
 
 
 
 
Wyjazd uczestników w dniu  31 maja 2012 r.  do  godz. 15.00   
 
 
 

               
 

 
 
 

                                                           
2 Istnieje możliwość skorzystania przez uczestników naszej Szkoły z odpłatnych, promocyjnych pakietów 
relaksacyjnych  w  Centrum SPA na podstawie indywidualnej rezerwacji   
 


