
XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 
dla Rektorów i Prorektorów  

w kadencji 2020-2024 

 
Łochów, 20 – 23 września 2020 r. 

 
PROGRAM1 

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
 
Przyjazd i rejestracja uczestników – 20 września 2020 r. (niedziela) 1400 - 1600 
Centrum Konferencyjne Hotelu Folwark Łochów 
   
Moduł I: I dzień Szkoły – 20 września 2020 r. (niedziela), obrady – godz. 16.00 – 18.00 (Sala 
Młynarza) 
    Sesja otwierająca 
 

 Powitanie uczestników, otwarcie i wprowadzenie w koncepcję programową i 
problematykę XXIII Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 
 

 Wykład inauguracyjny pt.: Misja uniwersytetu w warunkach przełomu 
cywilizacyjnego  (Jerzy Wilkin) 

 
1900 - 2100      recepcja powitalna w Centrum Konferencyjnym  Hotelu Folwark Łochów  
                    (Restauracja Paśnik)  
 
Moduł II: II dzień Szkoły – 21 września 2020 r. (poniedziałek), obrady - godz. 9.00-15.00 (Sala 
Młynarza) 
 

Sztuka rektorstwa  
/rektor a wspólnota uczelni/ 

                   
900  – 1030           Sesja I – wykład pt. Przywilej i zobowiązanie rektora: zasada good governance 
                           i dobre praktyki (Jerzy Woźnicki) 
 
1030 -1100           przerwa na kawę  
 
1100 -1230           Sesja II – wykład pt. Dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza,  
         odpowiedzialność rektora (Maria Branecka) 
                           
1230 -1330           lunch (Restauracja Paśnik) 
 
1330 -1500           Sesja III  – Debata panelowa z udziałem uczestników Szkoły z grona rektorów 
                           i prorektorów  kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024  nt. Przywództwo w uczelni  
                          w świetle doświadczeń i nowych wyzwań  (Moderator: Jan Szmidt) 
 
1500 - 1800     czas wolny, możliwość skorzystania z oferty hotelowej 
 
1800 - 2100     kolacja w plenerze (Oranżeria – część Pałacowa) 
 
 

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

organizatorów. 
 



 
 
Moduł III: III dzień Szkoły – 22 września 2020 r. (wtorek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala 
Młynarza) 

   
Instytucje partnerskie wobec uczelni 
/uczelnia a otoczenie instytucjonalne/ 

 
900  – 1030         Sesja I - wykład pt. Kryzysy współistniejące z pandemią Covid-19 z perspektywy  
                         Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i Związku Banków Polskich 
                         (Krzysztof Pietraszkiewicz) 
                    
1030 -1100          przerwa na kawę  
  
1100 -1230          Sesja II – Prezentacja zbiorowa  dot. oferty wspierającej uczelnie z ich otoczenia:  
                          inicjatywy PZU, PCG Academia, Wolters Kluwer, WN PWN  (przedstawiciele   
                          instytucji partnerskich) 
                           
1230 -1330          lunch (Restauracja Paśnik) 
 
1330 -1500          Sesja III – wykład pt. Transfer technologii, innowacyjność, komercjalizacja wiedzy:  
                         działania i partnerzy uczelni  (Arkadiusz Mężyk) 
    
 
1800 -2100             uroczysta kolacja w Sali Galeria (część Pałacowa) 
 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 23 września 2020 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00  (Sala 
Młynarza) 

 
Uczelnie w okresie wdrażania Ustawy 

/uczelnie a otoczenie prawne/ 
                     
900 -1030          Sesja I – wykład pt. Proces wdrażania Ustawy 2.0 i plany dotyczące jej przyszłej  
      nowelizacji (Marcin Czaja /tbc/) 
  
1030 -1100        przerwa na kawę   
 
1100 -1230         Sesja II: wykład pt. Ewaluacja jakości działalności naukowej po nowelizacji  
                        Rozporządzenia  (Bartłomiej Banaszak /tbc/) 
                                                                                   
1230 -1330         lunch (Restauracja Paśnik) 
 
1330 -1500         Sesja III – Debata panelowa z udziałem ekspertów  i uczestników Szkoły nt. 
                        Zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe w Uczelni 
                        (Moderator: Alojzy Nowak) 
 
 
Wyjazd uczestników w dniu 23 września 2020 r. do godz. 15.30  
 
  


