PROJEKT WSTĘPNY Z 15 IV 2008 r.

IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego
Fundacji Rektorów Polskich
dla rektorów kadencji 2008-12
PROGRAM

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki)
Czas i miejsce obrad: 12-20 lipca 2008r. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Proponowane tematy wykładów oraz udział w Szkole poszczególnych wykładowców nie był jeszcze z nimi konsultowany.

Przyjazd i rejestracja uczestników 12 lipca br. (sobota) 1400-1600
CZĘŚĆ PIERWSZA: UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA SZKÓŁ WYśSZYCH
( 12-15 lipca br. - moduły I-IV)
UWAGA: Zakłada się, Ŝe sesje obejmować będą 60 min. wykładu i 30 min. dyskusji
Inauguracja Szkoły Letniej (12 lipca br),
1600 – 1615 Powitanie uczestników, otwarcie obrad.
Moduł I: (12 lipca br., obrady: 1615 - 1800)
Ramy systemowe działania szkół wyŜszych
Sesja inauguracyjna:
1615 – 1700
wykład: Zakres i istota polityki państwa wobec szkolnictwa wyŜszego
( GraŜyna Prawelska-Skrzypek )
1700-1715
przerwa na kawę
1715 -1800
wykład: Wymogi „Good Governance” w szkolnictwie wyŜszym.
Wprowadzenie w problematykę IV Szkoły Letniej (Jerzy Woźnicki )
Moduł II: (13 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Świat wartości i kultura instytucjonalna uczelni na tle dziedzictwa uniwersytetu
Kodeks Dobrych Praktyk Szkół WyŜszych (KDPSW)
900 – 1030
sesja I – wykład: Tradycje, etos i wartości uniwersytetu ( Franciszek Ziejka )
przerwa na kawę
1030 -1100
1100 -1230
sesja II - wykład: KDPSW – zasady fundamentalne ( Andrzej Szostek )
1230 -1330
lunch
1330 -1500
sesja III – wykład: Kultura instytucjonalna uczelni oraz formuła rektorstwa na tle
reguł KDPSW ( Jerzy Woźnicki )
Moduł III: (14 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Ustrój i organizacja szkoły wyŜszej, zarządzanie, własność intelektualna, nowoczesne
rozwiązania.
900 – 1030
sesja I – wykład: Ustrojowe reguły instytucjonalne w szkolnictwie wyŜszym
(Jerzy Woźnicki)
1030 -1100
przerwa na kawę
1100 -1230
sesja II - wykład: Wybrane problemy ochrony patentowej w szkołach
wyŜszych ( Alicja Adamczak )
1230 -1330
lunch
1330 -1500
sesja III – debata panelowa: Nowoczesne narzędzia: e-learning i otwarte
zasoby (Bogdan Galwas, Jan Madej, Marek Niezgódka)
Moduł IV: (15 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Finanse i planowanie strategiczne w szkole wyŜszej.
900 – 1030
sesja I - wykład: Uwarunkowania określające zakres i strukturę przychodów
i kosztów uczelni – budŜetowanie działu szkolnictwo wyŜsze. ( Witold Pakuła )
30
00
przerwa na kawę
10 -11
1100-1230
sesja II - wykład: Wymogi dyscypliny w praktyce kierowania uczelnią,
wynikające z ustawy o finansach publicznych ( Anna Chrzanowska )
1230 -1330
lunch
1330 -1500
sesja III – wykład: Planowanie strategiczne jako instrument zarządzania
uczelnią ( Krzysztof Obłój )

CZĘŚĆ DRUGA:
WYZWANIA ROZWOJOWE I NOWE ROZWIĄZANIA W SZKOLNICTWIE WYśSZYM
(16- 20 lipca br. - moduły V-VIII)
Moduł V: (16 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Badania naukowe i innowacyjność w polskich uczelniach – nowe wyzwania.
900 – 1030
sesja I – wykład: Nauka i innowacje. (Maria ElŜbieta Orłowska)
1030 -1100
przerwa na kawę
1100 -1230
sesja II - wykład: Innowacje jako dziedzina gospodarowania
( Aleksander Sulejewicz )
lunch
1230 -1330
30
00
13 -15
sesja III – debata panelowa: Nowe szanse poprawy pozycji międzynarodowej
polskich uczelni (paneliści: osoby zaproszone z grona rektorów kadencji 200508 uczestniczących w IV Szkole Letniej)
Moduł VI: (17 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Nowe zaawansowane metody zarządzania: benchmarking w szkolnictwie wyŜszym.
sesja I – wykład: Wprowadzenie w zagadnienia benchmarkingu
900 – 1030
( J. Nazarko, J. Woźnicki )
1030 -1100
przerwa na kawę
1100-1230
sesja II - wykład: Zaawansowane metody i narzędzia zarządzania ( Andrzej
Koźmiński )
lunch
1230 -1330
30
00
13 -15
sesja III – debata panelowa: Informacje benchmarkingowe – gromadzenie,
organizacja i dostęp. (paneliści: osoby zaproszone z grona realizatorów
projektu FRP „Benchmarking w szkolnictwie wyŜszym”)
Moduł VII: (18 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Trendy i nowe przedsięwzięcia w szkolnictwie wyŜszym i w nauce z europejskiej i
krajowej perspektywy.
900 – 1030
sesja I – wykład: Dokąd zmierza szkolnictwo wyŜsze w Europie (Jan Sadlak )
1030 -1100
przerwa na kawę
1100-1230
sesja II - wykład: Nowe rozwiązania w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa
WyŜszego ( Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski )
lunch
1230 -1330
1330 -1500
sesja III – debata panelowa: Rektorzy I kadencji – czego nie wiedzieliśmy a
dzisiaj wiemy. (paneliści: osoby zaproszone z grona rektorów kadencji 2005-08
uczestniczących w IV Szkole Letniej)
Moduł VIII: (19 lipca br., obrady: 900 - 1500)
Polskie uczelnie na progu XXI w. - wymagania rozwojowe.
900 – 1030
sesja I – wykład: Idea uniwersytetu przedsiębiorczego w polskich realiach
( Ryszard Górecki )
30
00
10 -11
przerwa na kawę
1100-1230
sesja II wykład: Kreatywność i konkurencyjność polskich szkół wyŜszych
(Janusz Rachoń )
1230 -1330
lunch
1330 -1500
sesja III – debata panelowa: Problemy polskich uczelni w świetle doświadczeń
kadencji 2005-08 (paneliści: osoby zaproszone z grona rektorów kadencji
2005-2008 uczestniczących w IV Szkole Letniej)
Zakończenie Szkoły (20 lipca br., 1000 – 1200)
Debata końcowa
1030 -1200
Podsumowanie i wnioski (Jerzy Woźnicki)
Ewaluacja, uwagi końcowe i sugestie formułowane przez uczestników.
Zamknięcie obrad.
Wyjazd uczestników w dniu 20 lipca br. w godz. 12.00 – 14.00

