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Działania aktualnie realizowane  

przez FRP-ISW 

I. Projekty realizowane wspólnie z MNiSW, KRASP i innymi 
partnerami 

Wspieranie działań związanych z wdrażaniem Ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce.  

• Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i 
nauki.  Zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
dniu 22 stycznia 2019 r.  Przewodniczący KSPSW KRASP, Prezes FRP jest 
członkiem Zespołu jako osoba wskazana przez KRASP.  

• Organizowanie i wspieranie prac grupy autorów działających na podstawie 
umowy z Wolters Kluwer, nad Komentarzem do ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. Grupa autorów to członkowie Zespołu 
Redakcyjnego KSPSW KRASP.  Premiera książki: październik 2019.  

• Organizacyjne wspierania prac Komisji ds. Strategicznych Problemów 
Szkolnictwa Wyższego KRASP (najbliższe posiedzenie Zespołu 
Konsultantów: czerwiec 2019).   
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Działania aktualnie realizowane  

przez FRP-ISW 

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

XXII Szkoła dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów finansowych uczelni 
akademickich. Obrady odbędą się w dniach 2-5 czerwca br. w Centrum 
Konferencyjnym Hotelu Natura Mazur w Warchałach k/Szczytna. 
 
Na program Szkoły składają się moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych, 2 
warsztaty statutowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego: 

• Wdrażanie Ustawy 2.0 : wynagradzanie, statuty, administracja, 
• Zamówienia publiczne. Wdrażanie Ustawy 2.0 : finansowanie. RODO w 

praktyce, 
• Wdrażanie Ustawy 2.0: rada uczelni . Wybrane zagadnienia informatyzacji w 

szkolnictwie wyższym. 
 

REKORDOWE ZAINTERESOWANIE! 
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Działania aktualnie realizowane  
przez FRP-ISW 

III. Inne projekty FRP - ISW 

• Wspieranie współpracy w szkolnictwie wyższym krajów z Grupy 
Wyszehradzkiej - Central European Higher Education Cooperation 
(CEHEC), w tym uczestniczenie z referatami w cyklicznej konferencji 
w Budapeszcie. 

• Prezes FRP został liderem projektu Polsko - Ukraińskiego pn. „Polsko 
– ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 
reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania 
uczelni” realizowanego przez Politechnikę Warszawską przy 
wsparciu finansowym MNiSW. PW w tym projekcie jest wspierana 
przez FRP-ISW kadrowo i merytorycznie. W Projekcie uczestniczy 50 
uczelni; po 25 z Polski i z Ukrainy. 
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Projekty realizowane wspólnie z 
Firmą Public Consulting Group 

Academia 
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I. Konferencja i Konkurs LUMEN 

Celem projektu LUMEN jest budowa trwałej platformy komunikacji i wymiany 
doświadczeń dla rektorów, kanclerzy, menedżerów i innych osób profesjonalnie 
zarządzających polskimi uczelniami.  

Założenia projektu LUMEN realizujemy za pośrednictwem: 

• międzynarodowej konferencji  (organizowanej co rok), oraz konkursu dla 
uczelni (organizowanego co dwa lata) 

• portalu informacyjnego (dostarczającego najświeższych wieści o szkolnictwie 
wyższym każdego dnia) – www.lumenportal.pl 
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Konferencja LUMEN 2019 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na 
najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym 
odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. 

W ramach Konferencji odbędzie się dyskusje panelowe, w tym panel 
międzynarodowy, wykłady oraz gala wręczenia nagród: 

• Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective 

• Wykład pt. Problemy finansowania uczelni publicznych w wynikach badań na uczelniach polskich i 
ukraińskich w 2019 r. 

• Dyskusja panelowa nt.: Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki 

• Wykład Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej” 

• Dyskusja panelowa pt.: „Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią” 

• Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we 
wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen’2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu 
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Celem Konkursu jest wyróżnienie osób lub zespołów odpowiedzialnych za 
realizację projektów w trzech obszarach efektywnego zarządzania uczelnią: 

3 kategorie: 

• Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego 
rozwoju uczelni; 

• Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań 
naukowych i organizacji uczelni;: 

• Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, 
pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną. 

Decyzją Kapituły, w ramach Konkursu mogą być zgłoszone innowacyjne 
rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w projektach statutów Uczelni 
przygotowywanych w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0. 

Zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019 są przyjmowane od 6 maja do dnia 10 lipca 
br. na stronie internetowej Konkursu http://www.lumen.edu.pl/konkurs/ 
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Inne przykładowe 
przedsięwzięcia 

przygotowywane do realizacji 
przez KRASP -FRP – PCG  
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II. Prowadzenie profesjonalnych badań stanu infrastruktury i 
oprogramowania w uczelniach oraz związanych z tym 
mechanizmów finansowania, zarządzania itp. 

 

Cel projektu: 

• Monitorowanie rozwoju ekosystemów IT w  Polsce 

• Zebranie danych wspomagających procesy strategiczne i inwestycyjne  
w IT w polskich uczelniach  

• Benchmarking rozwiązań IT pomiędzy uczelniami w Polsce, w UE,  
na świecie  

• Regularna analiza trendów rozwoju IT w polskich uczelniach wyższych 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Projekty realizowane wspólnie z 
Wydawnictwem Naukowym 

PWN 

• W dniu 24 września 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym 
Zielna odbyło I Seminarium pn. Praktyczne aspekty wdrażania Ustawy 2.0. 
Seminarium miało charakter inicjatywy otwierającej wieloletni program 
warsztatów i szkoleń, poświęcony wdrożeniom Ustawy 2.0 w uczelniach w 
okresie do 2023 r. adresowany do średniej kadry akademickiej i 
administracyjnej. 

• Inicjatywy wydawnicze - Monografia naukowa wydana jako publikacja 
książkowa „Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność 
uniwersytetu – uwarunkowania kulturowe i prawne” praca zbiorowa pod 
redakcją Jerzego Woźnickiego (przewidziana do druku w czerwcu 2019) 
Książka znajdzie się w sprzedaży w połowie roku. 
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Współpraca FRP z PWN obejmuje m.in. doradztwo 
w programie warsztatów i szkoleń 

/ dotyczących wdrażania Ustawy 2.0/ 



Projekty realizowane wspólnie z 
Firmą Pearson Central Europe  

W dniu 16 kwietnia br.  w siedzibie FRP-ISW odbyła się Konferencja pn. „Edukacja dla 
przyszłości – jakość kształcenia”  
• W ramach konferencji zorganizowano 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. 
 

W kwietniu br. 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 w kwietniu 2019 r. przez Oficynę Wydawniczą PW). 
 
 

II. Mechanizm stałych konsultacji monitorujących zmiany w systemie szkolnictwa 
wyższego, a w tym w oświacie, mające znaczenie dla szkolnictwa wyższego. 
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Projekty realizowane wspólnie z 
Firmą Plagiat.pl 

Cykliczna konferencja naukowa dotycząca tematyki 
jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania.  
 
29 maja 2019 r. w  Hotelu Polonia w Warszawie odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja pn. „Fundamentalne wartości akademickie w dobie 
nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać innowacje technologiczne w 
kształtowaniu kanonu dobrych praktyk”. Była to już 12 edycja w ramach 
cyklu 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 
11 



Dalsze planowane działania  
na rok 2019 

Konferencja Naukowa „Transformacja akademickiego 
szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia: 1989-
2019” z inicjatywy FRP-ISW, organizowana przez KRASP na 
zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbędzie się w 
dniach 28-29.10.2019 w Politechnice Warszawskiej.  

Celem Konferencji jest dokonanie przeglądu i oceny dorobku 
procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie 
transformacji 1989 – 2019 na gruncie nauk o polityce i 
administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu 
i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz 
instytucjonalnej. Udział w Konferencji wezmą zaproszeni 
uczestnicy. (Pisemne zaproszenia do udziału zostaną rozesłane do 
rektorów uczelni członkowskich KRASP). 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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