
Warszawa, dnia 4 stycznia 2012 r. 
 

                                                                          Szanowni Państwo Rektorzy 
                                                                             Członkowie KRASP (KRePSz) 

 

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy, 

Fundacja Rektorów Polskich, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przy różnych 

okazjach - w szczególności przez prorektorów odpowiedzialnych za kształcenie – postanowiła 

zorganizować Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji dla przedstawicieli szkół wyższych. 

Intencją Forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń osobom odpowiedzialnym za 

wprowadzanie KRK w uczelniach i podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni oraz 

stworzenie płaszczyzny do korzystania z doradztwa ekspertów, w tym m.in. z grona Zespołu 

Ekspertów Bolońskich. 

Proponowana formuła Forum to cykl spotkań, w trakcie których nie przewidujemy 

formalnych prezentacji (co najwyżej krótkie wprowadzenie, sygnalizujące najczęściej 

występujące problemy), ale raczej dyskusję na tematy wskazane przez uczestników, związane z 

uwarunkowaniami prawnymi i praktycznymi aspektami wdrażania KRK. 

 

Proponujemy pierwsze spotkanie Forum w dniu 23 stycznia 2012 r.  w godz. 1100-1500 

w siedzibie FRP w Warszawie, ul. Górnośląska 14/1 (wejście od strony parku). 

 

Jednym z możliwych tematów dyskusji mógłby być zakres, tryb i harmonogram decyzji 

podejmowanych na poziomie uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych w związku z 

wprowadzaniem KRK oraz postać dokumentów związanych z tymi decyzjami. Jesteśmy otwarci 

na inne propozycje – prosimy o  ewentualne sugestie. 

W przypadku zainteresowania naszą inicjatywą – kolejne spotkania odbywałyby się co 

kilka tygodni (możliwe terminy to: 16 lutego i 7 marca br.) 

Udział w Forum jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP 

(KRePSz). Koszty organizacji spotkań pokrywa FRP. Koszty dojazdu i ew. noclegu pokrywają 

uczestnicy spotkania.  

Zgłoszenia obecności na spotkaniu Forum w dn. 23 stycznia 2012 r. prosimy kierować 

przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia udziału na adres frpfund@mbox.pw.edu.pl  do dnia 16 

stycznia 2012 r.    W przypadku dużej liczby zgłoszeń FRP zastrzega sobie prawo ograniczenia 

liczby uczestników reprezentujących jedną uczelnię. 

Będziemy wdzięczni Pani Rektor/Panu Rektorowi za przekazanie tej informacji 

prorektorowi odpowiedzialnemu za kształcenie lub innej osobie koordynującej wdrażanie KRK w 

uczelni, a także zainteresowanym dziekanom wydziałów. 

                                 Z wyrazami szacunku, 

 

                                                                    prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 

Załącznik: Formularz zgłoszenia udziału 
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