
 

Warszawa, 8 czerwca 2018 r.  

Szanowni Państwo,  

Proces Boloński pozornie zniknął z pola dyskusji w polskim środowisku akademickim. Pozornie, bo 
choć brak jest poświęconych mu głośnych i otwartych debat, to jednak wdrażanie jego elementów 
i zaleceń oraz doskonalenia tego, co już wdrożono, toczy się nadal. Mówiąc szczerze – to jedyna 
strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, jaka konsekwentnie realizowana jest przez lata. 
W tym roku tematem wiodącym Procesu jest, oczywiście, konferencja ministrów właściwych dla 
szkolnictwa wyższego (Paryż, 24-25 maja br.) oraz wydany przez nią komunikat. Drugim niezwykle 
ważnym tematem jest koncepcja sieci uniwersytetów europejskich. Obydwie te tematyki 
wytyczają drogi dalszego rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Sprawy te chcemy przedyskutować w gronie osób zaangażowanych w implementację Procesu 

Bolońskiego w Polsce i dlatego, jak w latach ubiegłych, Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej 

przy Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH wraz z Zespołem Bolońskim KRASP zorganizuje 

dzień boloński – czwartą ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z 

Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i odpowiadającą na pytanie „Co nowego w Procesie 

Bolońskim?”   Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

w dniu 20 czerwca (środa) 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy.   

Z ukłonami i pozdrowieniami  

 

 

Prof. dr hab. Piotr Błędowski      Dr hab. Ewa Chmielecka,  

Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego KES SGH   Przewodnicząca Zespołu Bolońskiego KRASP 

  



Czwarta ogólnopolska konferencja 

Co nowego w Procesie Bolońskim?  Czym jest uniwersytet europejski? 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Gmach Główny, 

Aleje Niepodległości 162, sala 152. 

20 czerwca 2018 (środa). 

 

Organizatorzy: 

 Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGH 

 Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

Program: 

10:30 -11:00 – rejestracja, kawa 

11:00 – 12:30 – sesja 1: „Co nowego w Procesie Bolońskim?” 

 Otwarcie konferencji  

 Co nowego w Procesie Bolońskim? Komunikat paryski 2018 – prof. Wiesław Banyś – 

Honorowy Przewodniczący KRASP  

 Koncepcja „European University Networks” i jej znaczenie dla polskich uczelni – prof. 

Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący KRASP, prof. Andrzej Kraśniewski – 

sekretarz generalny KRASP  

 Dyskusja  

12:30-12:45 – przerwa na kawę 

12:45 – 14:00 – sesja 2: „Co nowego w Procesie Bolońskim?” 

 „Dlaczego warto rozmawiać o Procesie Bolońskim?” – dr hab. Ewa Chmielecka  

 Dyskusja  

14:00 – posiłek  

 

Z powodów organizacyjnych, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres dr 

Izabeli Buchowicz <izabela.buchowicz@gmail.com > do dnia 18 czerwca 2018 r 

 

 

 

mailto:izabela.buchowicz@gmail.com

