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Wprowadzenie

Prezentacja zawiera przedstawienie wybranych
działań FRP-ISW zrealizowanych lub wspieranych
przez Fundację z partnerami w 2019 r.
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Konferencja FRP przy wsparciu 
firmy Pearson Central Europe

Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” 

Konferencja zorganizowana 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie FRP-
ISW w ramach współpracy FRP z firmą Pearson Central Europe.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele eksperckie, które
dotyczyły rozumienia tego, czym jest (lub powinna być) „edukacja
dla przyszłości” i jak jest wdrażana w polskich uczelniach. W
pierwszym panelu wzięli udział przedstawiciele środowiska
akademickiego oraz jego interesariusze. W panelu drugim swoje
opinie przedstawili studenci.

www.frp.org.pl
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Monografia 

W kwietniu 2019 r. wydana została
publikacja książkowa pn. „Edukacja dla
przyszłości – jakość kształcenia”, pod.
redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii
Kraśniewskiej, zawierająca m.in. zbiór
refleksji nad temat nowego rozumienia
terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej
oceny – od tradycyjnej akredytacji do
jakościowych prób oceny kompetencji
absolwentów oraz wybrane opisy dobrych
praktyk – przykładów „edukacji dla
przyszłości” (wydana przez Oficynę
Wydawniczą PW).

www.frp.org.pl
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Konferencja Plagiat.pl i FRP

Ogólnopolska Konferencja pn. „Fundamentalne wartości
akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać
innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych
praktyk” zorganizowana 29 maja 2019 r. w Warszawie przez firmę
Plagiat.pl we współpracy z FRP-ISW.

W ramach Konferencji przygotowano dwa panele eksperckie
dotyczące:
• najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na

kształtowanie kultury uczciwości akademickiej

• jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów
antyplagiatowych, oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania
ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem plagiatowania była coraz
skuteczniejsza.

www.frp.org.pl
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Monografia  opracowana w FRP i wydana 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN

Monografia naukowa wydana we wrześniu br.
jako publikacja książkowa „Odpowiedzialność,
zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu –
uwarunkowania kulturowe i prawne” praca
zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego.
Monografia powstała w ramach partnerstwa
strategiczna FRP-ISW z Wydawnictwem
Naukowym PWN.

Koncepcja monografii została określona z jej podziałem na
cztery części na podstawie analizy zawartości merytorycznej
artykułów:
• W poszukiwaniu cywilizacyjnej misji uniwersytetu
• Odpowiedzialność i służebność uniwersytetu
• Polskie szkolnictwo wyższe: ścieżki i uwarunkowania

rozwojowe
• Wartości i społeczna odpowiedzialność uniwersytetu

www.frp.org.pl
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Komentarz do ustawy 2.0 wydany 
przez Wydawnictwo Wolters Kluwer

opracowany przy wsparciu FRP

Komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Wydawnictwo Wolters
Kluwer. Komentarz przygotowany przez
grupę autorów pod redakcją naukową prof.
Jerzego Woźnickiego. Komentarz wydany w
październiku 2019 r.

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i
kompleksowe omówienie zaktualizowanych
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego
ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje
interpretacji przepisów i proponują rozwiązania
szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania
ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe
piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało
aktualność po zmianie przepisów.

www.frp.org.pl
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Konferencja KRASP zorganizowana 
na zlecenie MNiSW, 
przy wsparciu FRP

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się
konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w
Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów
Polskich i Politechniką Warszawską.

Najważniejszym celem organizatorów Konferencji było opracowanie
i przedstawienie analizy działań rządów i uczelni na rzecz reform
w szkolnictwie wyższym w okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju,
w celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami,
na szczeblu rządowym – nad wymaganym przez ustawę dokumentem pn.
polityka naukowa państwa (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art.
6 ust. ust. 1-3), na szczeblu instytucjonalnym – strategia rozwoju uczelni
(Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 23 ust.2 p.3)

www.frp.org.pl
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Planowana publikacja – koniec 
grudnia 2019 r.

www.frp.org.pl
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Kompozycja książki nawiązuje do programu Konferencji,
którego struktura, w części obejmującej referaty naukowe,
została oparta na założeniu o potrzebie objęcia analizą
najważniejszych obszarów działania organów państwa na
szczeblu systemowym oraz samych uczelni na poziomie
instytucjonalnym.

Treść monografii obejmuje obok Wprowadzenia,
następujące części:
Cz. I Szkolnictwo wyższe w okresie 30-lecia transformacji
ustrojowej państwa 1989-2019/ działalność legislacyjna,
badania nad systemem, finansowanie/
Cz. II Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja
Cz. III Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne,
perspektywa europejska
Cz. IV Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy
Cz. V Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty



Konferencja PCG zorganizowana w ramach 
partnerstwa FRP z firmą PCG Academia

FRP jest patronem merytorycznym

www.frp.org.pl
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19 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja LUMEN 2019 połączona
z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i
inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Organizatorem Konferencji była firma
PCG Academia, a partnerem merytorycznym FRP.

Przewodnim tematem tegorocznej Konferencji były praktyczne aspekty
implementacji Ustawy 2.0 na poziomie uczelni oraz zarządzanie zmianą w szkołach
wyższych. W trakcie Konferencji dyskutowano m.in. o problemach finansowania
szkolnictwa wyższego w Polsce i nowych wyzwaniach w zarządzaniu uczelnią
wynikających z Ustawy 2.0. Podczas międzynarodowego panelu porównywano
również kierunki zmian w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym w różnych krajach.

Celem Konkursu LUMEN organizowanego co 2 lata jest wyróżnienie osób lub
zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów w trzech obszarach
efektywnego zarządzania uczelnią: rozwój, współpraca, zarządzanie.
Przewodniczącym Kapituły Konkursu LUMEN jest Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki.



Konkurs LUMEN’ 2019

www.frp.org.pl
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Laureaci Konkursu LUMEN 2019:

 Kategoria Rozwój: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach za projekt „Centrum symulacji
medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby
współczesnej edukacji medycznej” i Akademia Leona Koźmińskiego za projekt „Oględziny miejsca
zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego”.

 Kategoria Zarządzanie: Politechnika Łódzka za projekt „Utworzenie Centrum Współpracy
Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

 Kategoria Współpraca: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum za projekt „Uniwersytecka
Sieć Szpitali Szkolących” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt „LEGO®
Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale
Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”.

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu trzech nagród specjalnych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uhonorowany za projekt „Deinstytucjonalizacja szansą
na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”, Fundacja Młodej Nauki
uzyskała nagrodę za projekt „Polski MOOC”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu za projekt „Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego
jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania
Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie Biobankowania materiału biologicznego do
celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych”



Konferencja CEHEC

Konferencja Central European Higher Education Cooperation (CEHEC)

- 12 kwietnia 2019 r. w Budapeszcie

Przygotowany został referat wspólny Prezesa FRP J. Woźnickiego i adiunkt

naukowo – badawczej dr Iryny Degtyarovej pt. Promotion of good university

management practices in Poland - selected findings from the analysis of the

award contest „Leaders in University Management LUMEN”. Referat wygłosiła

dr Iryna Degtyarova.

www.frp.org.pl
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Wybrane założenia 
programowe na 2020 r.

www.frp.org.pl
13

 Konferencja DASHE

W dniu 28 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się
Międzynarodowa Konferencja pn. “Social competences – the new dimension of the
traditional mission of higher education”. Konferencja ma na celu podsumowanie wyników
projektu Erasmus+ DASCHE. Fundacja Rektorów Polskich jest partnerem projektu, a prof. Ewa
Chmielecka, członek Zarządu FRP, jest jego liderem.

Konferencja skierowana jest szczególnie do osób odpowiadających w uczelniach za proces
kształcenia: do prorektorów ds. kształcenia, pełnomocników ds. zapewniania jakości,
opiekunów kierunków studiów. W ramach konferencji będzie się można zapoznać m.in. z
przykładami dobrych praktyk w kształtowaniu kompetencji społecznych. Dwie sesje
równoległe konferencji pozostają otwarte na referaty osób i instytucji, które chciałyby
podzielić się swymi refleksjami z uczestnikami konferencji.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Propozycje wystąpień można zgłaszać do dnia 16 grudnia 2019 na adres dasche@sgh.waw.pl

mailto:dasche@sgh.waw.pl


Wybrane założenia 
programowe na 2020 r.

 Działania w ramach programu stałych przedsięwzięć w systemie
doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych – Szkoły
Zarządzania Strategicznego 2020 r.

 XXIII Szkoła dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów finansowych uczelni
akademickich:

31.05-3.06.2020 r.

 XXIV Szkoła dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-24:
5-9.07.2020 r.

www.frp.org.pl
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Wybrane założenia 
programowe na 2020 r.

www.frp.org.pl
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VI Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią 
- LUMEN 2020 r.

Termin - listopad 2020 r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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