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Szanowni Państwo Rektorzy 
uczelni członkowskich KRASP 

 
 
Szanowni Państwo Rektorzy,   

 
Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z PCG Academia, partnerem technologicznym i 

organizacyjnym, pod patronatem Przewodniczącego KRASP, realizuje Program webinariów nt.  

Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki, 

Obejmujący, w zależności od zgłaszanych potrzeb, seminaria on-line w ramach kolejnych cykli, 

których celem jest wsparcie przedstawicieli uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii 

COVID-19. W okresie 30.04—4.06,2020 w I cyklu odbyło się sześć seminariów. Nasze działania 

są wspierane przez Radę Programową. 

 W związku z dużym zainteresowaniem uczestników webinarium I cyklu, uprzejmie 

zapraszamy Państwa Rektorów oraz zainteresowanych przedstawicieli Państwa Uczelni (w 

szczególności, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów, innych osób pełniących funkcje 

kierownicze) do udziału w II cyklu seminariów on-line poświęconych tym razem efektywnemu 

zarządzania uczelnią w dobie kryzysu epidemiologicznego.  

Webinaria II cyklu  odbywać będą się w każdy czwartek w okresie od 18 czerwca br. 

do 2 lipca br. w godz. 13:30–15:00. Tak jak dotychczas, webinaria pozostają całkowicie 

bezpłatne. 

W załączeniu przesyłamy bliższe informacje dotyczące realizowanego przedsięwzięcia.   

Udział w webinariach jest bezpłatny. Rejestracji na poszczególne webinaria lub na cały cykl  3 

webinariów można dokonać na www: https://pcgacademiawebinaria.pl  

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i 

organizacyjnej. Władze szkół wyższych stoją zatem przed koniecznością realizacji kluczowych 

procesów dla  funkcjonowania uczelni, w zupełnie nowych warunkach.  

W tym kontekście, widzimy potrzebę kontynuacji wymiany doświadczeń i 

upowszechniania dobrych praktyk  w gronie przedstawicieli uczelni.   

Warszawa, dnia 4 czerwca 2020 r. 
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Podobnie jak w I cyklu, debata odbywa się w formule cyklicznie organizowanej 

wideokonferencji. Każde seminarium trwa ok. 60-90 minut i dotyczy jednego ściśle 

określonego obszaru tematycznego, który interesuje środowisko akademickie (np.: strategie 

uczelni w obliczu epidemii, jakość kształcenia). Szczegółowa lista i harmonogram tematów w 

II cyklu został ustalony po konsultacjach z Radą Programową.  

    Każde spotkanie będzie miało moderatora (prowadzącego obrady ze strony 

Organizatora) oraz 2 do 3 uczestników – ekspertów zaproszonych z grona przedstawicieli 

środowiska akademickiego, szczególnie kompetentnych do wypowiadania się na dany temat. 

Słuchacze będą mieli możliwość zadawania pytań lub formułowania komentarzy za 

pośrednictwem czatu, przez co możliwość bardziej aktywnego uczestniczenia w Seminarium. 

PCG Academia, w przedstawionej inicjatywie pełni funkcję Partnera technologicznego 

i organizacyjnego, dbającego o odpowiednią oprawę wideokonferencyjną, promocję 

wydarzeń i rejestrację uczestników.   

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem PCG Academia: nr  tel. 

+48 722 110 522; tel. +48 669 917 029; e-mail: agnieszka.piekart@pcgacademia.pl oraz 

Biurem FRP pod nr tel.: +48 609 129 729; adres  e-mail: frpfund@pw.edu.pl. 

  

   Z wyrazami szacunku,  

 
 
……………………………………………                                                    ………………………………………… 
     Prof. Łukasz Sułkowski                                                                   Prof. Jerzy Woźnicki                                                                 
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.                                    Prezes Fundacji Rektorów Polskich 
   


