
XVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 
dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych 

 
KIELCE,  31 maja – 3 czerwca 2015r. 

Obiekt Konferencyjny: Hotel Binkowski  
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

                                              
 Przyjazd i  rejestracja uczestników – 31 maja 2015 r. (niedziela)  1400  - 1600 

 Recepcja Hotelu  Binkowski   

  
 
Moduł I:  I dzień Szkoły – 31 maja 2015 r. (niedziela )  1600 -1800  (Sala Platinum B)    

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

 Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników.  Wprowadzenie w problematykę XVI 

Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny „Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, 

instytutach badawczych i instytutach PAN” (Janusz Igras, Marian Szczerek)     

 

1900 - 2100      recepcja powitalna (pomieszczenia Klubowe w Hotelu Binkowski) 

 
Moduł II: II dzień Szkoły - 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Platinum B)  

Finansowanie ,  pol i tyka  p łacowa ,  zamówienia  pub l iczne:  regu ły  
systemowe  -  s tan  ak tua lny  i  perspektywy  zmian  

                           
900  – 1030          Sesja I – wykład „Uczelniane regulaminy wynagradzania – założenia i rysujące się  
                                         problemy”  (Anna Kalinowicz) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II  -  wykład „Aktualne problemy finansowania uczelni”  (Marek Ratajczak) 
 
1230 -1330    lunch  (Sala Silver) 
 
1330 -1500            Sesja III  -  część I - Informacja o zmianach w zamówieniach publicznych  
                                                           (Dariusz Piasta).  

                           część II - Debata z udziałem wykładowców i uczestników XVI Szkoły FRP,  
                           poświęcona zagadnieniom przedstawionym w ramach  trzech Sesji  
          Modułu II.  

                                         
 
 
Popołudnie          zwiedzanie Klasztoru  na Łysej Górze  
 
        
1900       kolacja grillowa na terenie obiektu konferencyjnego 
 
 

                                                           
1 Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów  niezależnych od   
organizatorów. 
 



 
Moduł III:  III dzień Szkoły - 2 czerwca 2015 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30 (Sala Platinum B) 

Prob lemy zarządzan ia  ucze ln ią  w  świe t le  uwarunkowań  regu lacy jnych   
                
                           
900  – 1030            Sesja I – część I - wykład  „Zarządzanie własnością intelektualną: analiza regulaminów 
                                           uczelnianych ze wskazaniem dobrych praktyk”  (Adam Wiśniewski) 
                                            
                                        -  część II -  prezentacja „Problemy związane z działalnością  
                                             antyplagiatową w uczelniach” (Sebastian Kawczyński – Palgiat.pl.) 
 
1030 -1100          przerwa na kawę   
  
1100 -1230           Sesja II  - wykład „Zarządzanie uczelnią w XXI wieku – nowe trendy i rozwiązania” 
                                          (Krzysztof Leja) 
 
1230 -1330         lunch  (Sala Silver) 
 
1330 -1500            Sesja III – wykład  „Rola regulacji i deregulacja w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym”   
                                            (Jerzy Woźnicki) 
 

Sesje równoległe :   

           Sygnały i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych adresowane do MNiSW 
 
Kanclerze   
1530 -1630         Sesja IV -   Postulaty kanclerzy dotyczące ich zakresu  działania w uczelniach  
                        (Przewodnicząca Sesji –  kanclerz  PŁ Stanisław Starzak) 
 
Kwestorzy   
1530 -1630         Sesja IV - Postulaty kwestorów  dotyczące ich zakresu działania w uczelniach  
                        (Przewodnicząca Sesji – kwestor UAM Agnieszka Palacz) 
 
 
Popołudnie      zajęcia indywidualne z wykorzystaniem bazy obiektu konferencyjnego (Hotelu Binkowski) 
 
1900                  uroczysta kolacja z udziałem Przewodniczącego KRASP,  w obiekcie konferencyjnym (Sala 

Gold) 
 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 3 czerwca 2015 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Platinum B)     

  Szko ln ic two wyższe  z  perspektywy  programów rozwojowych do  2020  r .  
 

900–1030               Sesja I – wykład „Diagnoza stanu i założenia rozwojowe szkolnictwa wyższego” 
                                          (Jarosław Górniak) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę    
 
1100 -1230             Sesja II  - wykład pt: „Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych  
                                             - analizy i rekomendacje” (Jerzy Wilkin) 
 
1230 -1330    lunch (Sala Silver) 
 
1330 -1500             Sesja III –  Debata z udziałem gości i uczestników XVI Szkoły2  
                                      
 
Wyjazd uczestników w dniu  3 czerwca do godz. 16.00  

                                                           
2 Uwaga: na wniosek uczestników Sesje II i III mogą zostać połączone jako wspólny punkt Programu 

poprzedzający lunch. 


