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Projekt PROGNOZA
Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 20 listopada 2020 r., analogicznie do podobnych decyzji w
poprzednich kadencjach, powierzyło Fundacji Rektorów Polskich działającej wspólnie z Komisją ds.
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (KSPSW) w okresie aktualnej kadencji 20202024, podjęcie prac w ramach Projektu badawczego “Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w
Polsce do 2030 r.” (PROGNOZA)
Głównym celem Projektu jest opracowanie prognozy z uwzględnieniem trendów i rozwiązań
modelowych w szkolnictwie wyższym, wraz z elementami jego wizji i perspektyw rozwojowych w
Polsce. Zgodnie z decyzją Zespołu Konsultantów KSPSW, Projekt PROGNOZA jest realizowany w
dwóch etapach:
w okresie aktualnej kadencji do 2024 r. w etapie I, z perspektywą prognozowania do 2025 r. z projekcją
wstępną do 2030 r.
w okresie kolejnej kadencji 2024-2028 w etapie II, z perspektywą prognozowania do 2030 r., z projekcją na
następne lata.

Wyniki prac w aktualnie realizowanym etapie I zostaną ogłoszone w dwóch monografiach
naukowych wydanych drukiem – Raporcie Śródokresowym (2022) i Raporcie Końcowym (2024)
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Projekt PROGNOZA – założenia
zatwierdzone przez KSPSW
Ogólne założenia prac w ramach Projektu obejmują następujące działania, prowadzone przez FRP w
kolejnych latach, monitorowane przez KSPSW KRASP:
◦ 2021 r. – koncepcja, ustalenia szczegółowe i plan prac oraz opracowanie ekspertyz;
◦ 2022 r. – wydanie drukiem Raportu Śródokresowego jako wydawnictwa jubileuszowego KRASP,
zawierającego szczegółowe założenia realizacji Projektu oraz teksty ekspertyz;
◦ 2023 r. – analiza skutków ewaluacji; prace nad syntezą rezultatów analitycznych prac ekspertów
i zespołów badawczych;
◦ 2024 r. – opracowanie prognozy w zaplanowanym zakresie oraz zredagowanie Raportu
Końcowego wraz z wnioskami i rekomendacjami, następnie wydanie drukiem Raportu
Końcowego.

Celem prac jest opracowanie prognozy wraz z elementami wizji i perspektyw rozwojowych
szkolnictwa wyższego w naszym kraju.
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Projekt PROGNOZA – Sprawozdanie z realizacji
prac nad Raportem Śródokresowym
2021-2022 – prace prowadzone przez FRP oraz posiedzenia Zespołu Konsultantów KSPSW wraz z Zespołem Redakcyjnym
 Listopad 2020-Luty 2021 – tworzenie dokumentacji Projektu i określanie założeń metodologicznych jego realizacji
19.02.2021 – Posiedzenie Zespołu Konsultantów KSPSW: zatwierdzenie dokumentu pt. „Szczegółowy zakres, plan i
harmonogram prac nad Projektem PROGNOZA… ”
25.06.2021 – Posiedzenie Zespołu Konsultantów KSPSW: zatwierdzenie programu realizacji Projektu oraz koncepcji prac nad
Raportem Śródokresowym, wniosek o przeprowadzenie badania opinii rektorów nt. ustawy
Lipiec – styczeń 2022 – wyselekcjonowanie ekspertów, praca ekspertów (ponad 50 ekspertów, w tym połowa to członkowie
Zespołu Ekspertów KRASP)
26.11.2021 – Posiedzenie Zespołu Konsultantów: zatwierdzenie spisu treści raportu oraz zatwierdzenie ankiety badania opinii
rektorów nt. ustawy
 Grudzień 2021 – styczeń 2022 – przeprowadzenie badania opinii rektorów nt. ustawy
 Luty 2022 – prace redaktora naukowego, przekazanie do wydawnictwa
 Marzec – maj 2022 – prace wydawnicze w WN Politechniki Śląskiej
Czerwiec 2022 – prezentacja i dystrybucja książki
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Informacja o Raporcie Śródokresowym
Tytuł książki „Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: 2021-2025 z
projekcją do roku 2030. Projekcja z uwzględnieniem informacji pozyskanych do
31 stycznia 2022 r.”
 Monografia zawiera zbiór informacji źródłowych przewidzianych do wykorzystania w kolejnych
etapach prac - 26 ekspertyz tematycznych
Monografia zawiera informacje o Projekcie, w tym założenia metodologiczne prowadzonych prac.
 Zgodnie z sugestią ZK KSPSW, przeprowadzono badanie nt. opinii rektorów dot. regulacji ustawowych
po trzech latach jej wdrażania. Analiza wyników została umieszczona w Raporcie jako jeden z artykułów
Rozdziału 2.
Łączna objętość książki – ok. 400 str.
Książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej .
Książka przekazana rektorom w czasie Jubileuszowego Zgromadzenia Plenarnego z okazji XXV-lecia
KRASP jako wydawnictwo jubileuszowe
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Raport Śródokresowy’
2022

Osobne podziękowania należą się Politechnice
Śląskiej i jej Wydawnictwu Naukowemu!
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Dalsze działania w Projekcie PROGNOZA –
2022-2024
 2022-2023: Przejście od prac analitycznych do prac syntetycznych - analiza treści ekspertyz i
prognoz zawartych w rozdziałach w Raporcie Śródokresowym
 Analiza (dostępnych) strategii uczelnianych z uwzględnieniem zasadniczych zmian wynikających z
nowelizacji tych dokumentów (w ostatnim roku akademickim) oraz opracowanie raportu z
wnioskami i wariantami
 Badanie ankietowe uczelni członkowskich KRASP, a IDUB i IDUR z osobnym zestawieniem pytań
obok pytań standardowych oraz opracowanie raportu z badania z wnioskami i wariantami
 Ankieta adresowana do partnerów instytucjonalnych nt. przyszłości w perspektywie do 2025 r. z
projekcją do 2030 r.

2023-2024 – opracowanie Raportu Końcowego, prezentacja na Zgromadzeniu Plenarnym w
czerwcu 2024 r.

prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Dziękuję
za uwagę !

prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.

