V Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
Szkoła Zimowa Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, ich zastępców
oraz osób kandydujących na te stanowiska w uczelniach
Wrocław-Wojanów, 16-21 lutego 2009 r.
Szkoła organizowana jest przy wsparciu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
PROGRAM1

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki)

Inauguracja V Szkoły FRP dla Kanclerzy
Przyjazd i rejestracja uczestników – 16 lutego 2009 r. (poniedziałek) 1200 - 1400
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Plac
Grunwaldzki 24a (wjazd od ul. Grunwaldzkiej)
Moduł I: I dzień Szkoły - 16 lutego 2009 r. (poniedziałek ) 1500 -1700
Sesja Otwierająca (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)


Powitanie uczestników (Roman Kołacz, Jerzy Woźnicki)



Wystąpienie otwierające (Barbara Kudrycka)



Rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Roman Kołacz)



Wykład inauguracyjny: Zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej. Czy kryzys
finansowy zagraża Polsce i polskim uczelniom? (Dariusz Filar)

1730 -

1900

przejazd autokarem do Pałacu w Wojanowie.

1930 – 2030

zakwaterowanie

2030 - 2200

recepcja powitalna w Pałacu w Wojanowie

Moduł II: II dzień Szkoły - 17 lutego 2009 r. (wtorek), obrady: Wojanów, godz. 9.00 - 15.00
Uniwersytet XXI wieku - jaki: przedsiębiorczy, III generacji, inkluzywny,
społecznie odpowiedzialny, … ?
900–1030

sesja I – wykład pt: Uniwersytet III generacji. Innowacje i zarządzanie wiedzą
w uczelni akademickiej (Krzysztof Leja)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II - wykład pt: Model amerykański uniwersytetu (Andrzej Rabczenko)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III - wykład pt: Uniwersytet XXI wieku – europejskie trendy rozwojowe
(Tadeusz Luty)

Popołudnie
i wieczór
1

wyjazd do Szklarskiej Poręby - kulig połączony z ogniskiem2

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

Moduł III: III dzień Szkoły - 18 lutego 2009 r. (środa), obrady: Wojanów, godz. 9.00-15.00
Aktualne problemy zarządzania zasobami uczelni.
900 – 1030

sesja I – wykład pt: Procesy inwestycyjne, zamówienia publiczne, rozliczanie
projektów oraz inne problemy w działalności kanclerzy ( Tadeusz Skarbek,
Ryszard Żukowski)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II - wykład pt: Dyscyplina finansów publicznych – aktualne problemy
(Maria Branecka)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III – Wymiana doświadczeń kanclerzy – debata panelowa z udziałem
uczestników Szkoły

Popołudnie

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

1900

kolacja w Pałacu

Moduł IV: IV dzień Szkoły- 19 lutego 2009 r. (czwartek), obrady: Wojanów, godz. 9.00-15.00
Modelowe rozwiązania w uczelni akademickiej.
900 – 1030

sesja I – wykład pt: Zasady „good governance” w zarządzaniu uczelnią –
rozwiązania oraz dylematy ustrojowe i modelowe (Jerzy Woźnicki)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100 -1230

sesja II - Model kanclerstwa w szkole wyższej - dyskusja panelowa delegacji
rektorów i reprezentacji kanclerzy nt. modelu sprawowania władztwa w uczelni
akademickiej ( przew. Grażyna Prawelska-Skrzypek)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III - Model kanclerstwa na tle ustrojowych uwarunkowań działania
uczelni - debata kanclerzy-uczestników Szkoły

Popołudnie
i wieczór

wyjazd do Karpacza2 , kolacja w Karpaczu

Moduł V: V dzień Szkoły - 20 lutego 2009 r. (piątek), obrady: Wojanów, godz. 9.00-15.00
Zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne działania uczelni.
900 – 1030

sesja I – wykład pt: Wprowadzane zmiany w szkolnictwie wyższym
(Andrzej Kurkiewicz)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100-1230

sesja II - wykład pt: Inicjatywy MNiSW. Nowe podejście do reguł finansowania
uczelni publicznych (Witold Jurek)

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III – Opinie w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym - debata kanclerzy
– uczestników Szkoły z udziałem przedstawicieli MNISW.

2

Prosimy o zabranie ciepłej odzieży i odpowiedniego obuwia.

Popołudnie

czas wolny

1900

uroczysta kolacja w Pałacu w Wojanowie. Wręczenie certyfikatów
poświadczających udział w V Szkole Zarządzania Strategicznego FRP.

Moduł VI: VI dzień Szkoły - 21 lutego 2009 r. (sobota), obrady: Wojanów, godz. 9.00-15.00
Kierunki prac FRP i KRASP nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do
2020 roku. Podsumowanie Szkoły.
900 – 1030

sesja I – wykład pt: Geneza, formuła, zakres i kierunki prac FRP we
współdziałaniu z KRASP, nad projektem Strategii. (Katarzyna ChałasińskaMacukow, Jerzy Woźnicki)

1030 -1100

przerwa na kawę

1100-1230

sesja II - Szkolnictwo wyższe w dekadzie 2010-20 – jaka Strategia? Debata
kanclerzy – uczestników Szkoły z udziałem zaproszonych gości

1230 -1330

lunch

1330 -1500

sesja III – Ewaluacja, uwagi końcowe i sugestie przedstawiane przez
uczestników Szkoły.
Podsumowanie Szkoły (Jerzy Woźnicki)

Wyjazd uczestników w dniu 21 lutego 2009 r. do godz. 16.00

Miejsce obrad:
16.01.2009r. – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu.
Nowoczesne Centrum Naukowo-Dydaktyczne Uniwersytetu oddane do użytku w 2003 roku, o
łącznej powierzchni ponad 14 tys. m kw. z salami wykładowymi na 100 - 150 osób, laboratoriami
oraz największą aulą im. Jana Pawła II mieszczącą ponad 500 osób.

17-21.02.2009 r. – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałacu w Wojanowie.
Pałac Wojanów to renesansowa rezydencja, która została adaptowana na nowoczesne centrum
szkoleniowo-konferencyjne, malowniczo położone w sercu Doliny Pałaców i Ogrodów u podnóża
Karkonoszy, w odległości 6 km od Centrum Jeleniej Góry.

