
  

 
XVII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 

 
Olsztyn ,  29 maja – 1 czerwca 2016 r. 

Obrady w obiektach Konferencyjnych:   
 29 maja (niedziela) Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne „Stara Kotłownia” 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Sala Senatu 
 30 maja - 1 czerwca (poniedziałek-środa) Hotel „Przystań & SPA”  - Sala Obiekt 2 
  
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

                                              
Przyjazd i rejestracja uczestników – 29 maja 2016 r. (niedziela)  1400  - 1600 

Recepcja: Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne „Stara Kotłownia” Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, Kortowo)    
   
Moduł I:  I dzień Szkoły – 29 maja 2016 r. (niedziela )  1600 -1800  (Sala Senatu UWM ) 

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

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

 Wykład inauguracyjny pt. „Kondycja banków w Polsce w świetle najnowszych regulacji 
ustawowych”  (Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP) 
 

1900 - 2100      recepcja powitalna - Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne „Stara Kotłownia” 

 
Moduł II: II dzień Szkoły – 30 maja 2016 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Obiekt 2)  

Plany  i  t endencje  ro zwojowe szko ln ic twa wyższego w  perspektyw i e     
do  2020  r .  

                           
900  – 1030          Sesja I –  wykład pt.  „Najważniejsze wydarzenia i planowane przedsięwzięcia w  
                                          szkolnictwie wyższym w  Europie i w Polsce”  (Andrzej Kraśniewski  - Sekretarz  
                                          Generalny KRASP) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II  - wykład pt. „Projekty na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego realizowane  
                                          przez  RGNiSW oraz FRP-ISW w tym badanie ankietowe”  (Jerzy Woźnicki – 
                                          Przewodniczący RGNiSW, Prezes FRP) 
                                           
1230 -1330    lunch   
 
1330 -1500            Sesja III  -  debata panelowa z udziałem gości i uczestników Szkoły dotycząca  
                                              planowanych zmian w szkolnictwie wyższym   
 
                                                                                      
Popołudnie          Rejs po Jeziorze Ukiel/przejażdżka widokowa/poczęstunek   
 
1900       kolacja grillowa na terenie obiektu konferencyjnego 
 

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



Moduł III:  III dzień Szkoły – 31 maja  2016 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30 (Sala Obiekt 2) 
Przeds ięwz ięc ia  w  szko ln ic tw ie  wyższym z  perspektywy roku 
akademickiego  2016 /17  

                
900  – 1030       Sesja I –  wykład pt. „Platforma komunikacyjna dla pracowników administracyjnych i władz  
                                       uczelni. Analizy i raporty dla uczelni – propozycja nowej usługi ”  
                                       (Łukasz Nowak- Szef działu Szkolnictwo Wyższe  w PCG Polska, Leszek  
                                        Lewoc -  Prezes Partners in Progress) 

 
1030 -1100          przerwa na kawę   
 

 1100–1030        Sesja II – wykład pt. „Audyt i kontrola zarządcza w szkołach wyższych z perspektywy  
                                        Ministerstwa Finansów” (przedstawiciel  Ministerstwa Finansów)2 
 
1230 -1330         lunch    
     
1330 -1500        Sesja III  - wykład pt. „Założenia budżetowe i modele dotyczące finansowania szkół 
                                         wyższych  w 2017 r.”  (Teresa Czerwińska -Wiceminister w MNiSW)   
                                        
Sesje równoległe :   

           Opinie  i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych  
Kanclerze  (Sala Obiekt 2) 
1530 -1630         Sesja IV -  Postulaty kanclerzy dotyczące ich zakresu  działania w uczelniach. Zgłoszenie 

                            kandydatury do Medalu FRP.  (Przewodnicząca Sesji –  Barbara Hetmańska, kanclerz 
Politechniki Opolskiej)  

 
Kwestorzy   
1530 -1630        Sesja IV - Postulaty kwestorów  dotyczące ich zakresu działania w uczelniach  
                      (Przewodniczący Sesji – Sławomir Głowacki, kwestor Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu) 
 
Popołudnie      zajęcia indywidualne . 
 
1900                  Uroczysta kolacja     

o Toast – Przewodniczący KRASP 
o Wręczenie Certyfikatów  – Prezes FRP  

 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 1 czerwca 2016 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Obiekt 2)     

Dz ia łan ia  kont ro lno -ewaluacyjne  w  szko lnictw ie  wyższym  
 

900 -1030           Sesja I – wykład pt. „Działalność kontrolna NIK  w szkołach wyższych: wyniki i wnioski”  
                                       (Iwona Kielan-Glińska –Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 
                                        Narodowego NIK )  
 
1030 -1100         przerwa na kawę   
 
1100 -1230         Sesja II –  wykład pt. „Zamówienia publiczne: planowane zmiany  w ustawie z perspektywy  
                                         uczelni”  (przedstawiciel kierownictwa UZP)2  
 
1230 -1330         lunch    
 
1330 -1500         Sesja III –  Debata końcowa z udziałem gości i uczestników XVII Szkoły3  
                                      
 
Wyjazd uczestników w dniu  1 czerwca do godz. 16.00  

                                                           
2 Ze względów niezależnych od organizatora nazwiska przedstawicieli MF i UZP zostaną podane w terminie 
późniejszym 
3 Uwaga: na wniosek uczestników Sesje II i III  mogą zostać połączone jako wspólny punkt Programu poprzedzający 
lunch. 


