J UB I LEU SZ D ZI ES IĘCIO LEC IA
„PROGRAMU STAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH
W SYSTEMIE DOSKONALENIA KADR KIEROWNICZYCH UCZELNI AKADEMICKICH”
PIĄTA SZKOŁA DLA REKTORÓW I PROREKTORÓW

XV Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów
SEROCK, K/WARSZAWY, 13-17 lipca 2014r.
PROGRAM 1

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki)
Przyjazd i rejestracja uczestników – 13 lipca 2014 r. (niedziela) godz. 1400 -1600
Kompleks hotelowy " Narvil Conference & Spa"
Moduł I: I dzień Szkoły – 13 lipca 2014 r. (niedziela), obrady – godz. 1600 -1800 (Sala NIL)
Sesja otwierająca


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



Wykład inauguracyjny „Kryzys światowy - w jakiej jest fazie i czego się spodziewać?
Refleksja o kapitale XXI wieku.” (Włodzimierz Siwiński)

1900 - 2100

recepcja powitalna w Hotelu Narvil (Sala Morskie Oko) i podziękowanie
Przewodniczącemu Rady FRP kończącemu swoją misję

Moduł II: II dzień Szkoły – 14 lipca 2014 r. (poniedziałek), obrady - godz. 9.00 - 15.00 (Sala NIL)
Nowe trendy i zmiany w szkolnictwie wyższym
900 –1030
1030 -1100

Sesja I – Projekt RGNiSW pn. „Odbiurokratyzowanie systemu kształcenia, w tym
Krajowych Ram Kwalifikacji, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”
(Zbigniew Marciniak)
przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II – Zarządzanie uczelnią - stare prawdy i nowe trendy (Krzysztof Leja)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

Sesja III – Szkolnictwo wyższe - nowelizacja ustaw’ 2014 oraz program rozwoju do 2020 r.
– oczekiwane procesy i treści zmian (Wiesław Banyś)

1600 - 1900

wyjazd do Zamku w Pułtusku; zwiedzanie Zamku i przejażdżka gondolami zamkowymi

1900

kolacja biesiadna w Tawernie nad rzeką Narew

Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów niezależnych od
organizatorów.
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Moduł III: III dzień Szkoły- 15 lipca 2014 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00 - 15.00 (Sala NIL)
Prace FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP nad Programem rozwoju szkolnictwa
wyższego do 2020 r.
900 – 1030

Sesja I – Uwłaszczenie naukowców w świetle nowych regulacji ustawowych – problemy
praktyczne z perspektywy uczelni (Marcin Pałys)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II – Rola regulacji w systemie szkolnictwa wyższego (Jerzy Woźnicki)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

Sesja III – Wybrane tezy projektu Raportu pt. „Uzupełniona diagnoza stanu szkolnictwa
wyższego w Polsce” (Jarosław Górniak)

1600

program popołudniowy: spacery indywidualne wzdłuż rzeki Narew

1800

wieczór z ogniskiem w Hotelu Narvil

Moduł IV: IV dzień Szkoły – 16 lipca 2014 r. r. (środa), obrady - godz. 9.00 - 15.00 (Sala NIL)
Kształcenie i uczenie się w systemie LLL – trendy rozwojowe
900 – 1030

Sesja I – Nowe szanse dla uczelni – integracja strategii interesariuszy, 5. poziom
Krajowych Ram Kwalifikacji: zasadnicze pytania i oczekiwane decyzje (Ewa Chmielecka)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II – Nowe instrumentarium kształcenia i uczenia się (Andrzej Kraśniewski)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

Sesja III – Jubileuszowa debata panelowa nt.: „Dziesięć lat programu stałych
przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich w systemie doskonalenia kadr kierowniczych
uczelni akademickich – doświadczenia i przyszłość” (Wprowadzenie i moderowanie
dyskusji: Jerzy Woźnicki, uczestnicy: Stanisław Bielecki, Katarzyna ChałasińskaMacukow, Bronisław Marciniak, Jan Szmidt)

1500-1800 - indywidualne, aktywne formy wypoczynku w obiekcie hotelowym (SPA, basen,…)
1900

uroczysta kolacja w Hotelu Narvil – restauracja Akwarium

Moduł V: V dzień Szkoły – 17 lipca 2014 r. (czwartek), obrady - godz. 9.00 - 15.00 (Sala NIL)
Zagadnienia własności w odniesieniu do wyników prac badawczych
900 – 1030 Sesja I – Własność intelektualna w świetle analizy regulaminów uczelnianych
– raport FRP (Adam Wiśniewski)
1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

Sesja II – Zasadnicze tezy zawarte w projekcie Raportu pt. Deregulacja w systemie
szkolnictwa wyższego. (Jerzy Woźnicki )

1230 -1330

lunch

Wyjazd uczestników w dniu 17 lipca 2014 r. do godz. 1500

