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W dniach 5-8 września br. w Polańczyku odbyła się XV konferencja Stowarzyszenia 

PR i Promocji Uczelni Polskich (PROM) pod honorowym patronatem Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej i Przewodniczącej KRASP,  
prof. Katarzyny Chałasińskiej – Macukow. 
 
  Tematem zorganizowanej przez zrzeszające rzeczników prasowych i specjalistów  
ds. promocji uczelni wyższych Stowarzyszenie PROM oraz Politechnikę Rzeszowską 
konferencji było „Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form 
promocji”. W konferencji udział 100 osób z 57 polskich uczelni, w tym przedstawiciel 
MNiSW, p. Beata Mikołajek - Zielińska oraz przedstawiciele mediów. 
 

Celem konferencji były doskonalenie metod i technik pracy w zakresie tworzenia 
wizerunku nauki i wyższej uczelni, wymiana idei, doświadczeń i dobrych praktyk oraz 
integracja środowiska rzeczników i PR-owców w celu tworzenia szerokiej platformy 
komunikacji  uczelni polskich ze społeczeństwem. Szczególny nacisk został położony na 
nowoczesne narzędzia komunikacji i marketingu oraz znaczenie informatyzacji uczelni.  
W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne poświęcone ocenie rynku mediów,  
możliwości współpracy z MNiSW, a także następujące zajęcia warsztatowe prowadzone 
przez ekspertów z dziedziny komunikacji, marketingu i prawa: 
 
1. Prawo prasowe i autorskie w kontekście działalności rzecznika uczelni,  
2. Współpraca ze szkołami średnimi jako element budowania wizerunku uczelni, 
3. Ile promocji na uczelni można zinformatyzować, 
4. Mikroblogi - nowa forma rekrutacji i integracji środowisk uczelnianych, 
5. Krótka instrukcja obsługi dziennikarza w relacji z uczelnią, 
6. Strategia i technika budowania zespołów zadaniowych, 
7. Liczby nie kłamią - czy wierzyć statystykom? Problematyka interpretacji 
statystyk oraz porównywalności ofert portali internetowych. 
 

Uczestnicy konferencji, poza udziałem w sesjach plenarnych i warsztatach mieli także 
możliwość dyskusji w podgrupach oraz w ramach spotkania zapoznawczego. Zostali także 
zaproszeni do zapisania się do stanowiącej platformę komunikacji i wymiany doświadczeń 
środowiska grupy dyskusyjnej rzecznicy@googlegroups.com, w której  zarejestrowanych 
jest ponad 170 uczestników z całego kraju. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali 
również ankiety ewaluacyjne, które pozwolą na przygotowanie programu kolejnej konferencji 
PROM w styczniu 2011 roku. 
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