
                                                                                                                      

 

Konferencja Naukowa 

 „Transformacja akademickiego szkolnictwa Wyższego w Polsce  

w okresie 30-lecia 1989-2019” 

 

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej 

Warszawa, 28-29 października 2019 r.  

 

28 października 2019: wystąpienie programowe, debata panelowa i referaty 

zaproszone 

 

1100-1200  Rejestracja, powitalna kawa  

 

1200-1230   Sesja I otwierająca Konferencję:  

 

• Otwarcie Konferencji: Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP  

• Wystąpienie programowe Wicepremiera J. Gowina, Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

 

1230-1430 Sesja II - Debata panelowa nt. Proces transformacji szkolnictwa wyższego  

                z różnych perspektyw: Michał Kleiber - moderator 

               Osoby zaproszone do debaty panelowej: 

• Jarosław Górniak 

• Zbigniew Marciniak 

• Piotr Müller 

• Jan Szmidt 

• Jerzy Woźnicki 

• Maciej Żylicz 

 

1430-1530  lunch 

 

1530-1700  Sesja III - Referaty programowe (na zaproszenie Komitetu Naukowego) 

 

• Jerzy Woźnicki: „Sto lat działalności ustawodawczej w szkolnictwie 

wyższym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu trzydziestolecia 

transformacji” 

• Marek Kwiek: „Osiągnięcia w badaniach nad szkolnictwem wyższym i 

polityką naukową w Polsce w okresie transformacji i ich wykorzystanie w 

polityce publicznej” 

     

1700-1730  przerwa kawowa 

 

1730-1900  Sesja IV - Referaty programowe (na zaproszenie Komitetu Naukowego) 

 

• Jarosław Górniak: „Zasada partycypacji i dialog społeczny jako 

instrumentarium procesu transformacji szkolnictwa wyższego” 

• Wiesław Banyś: „Finansowanie szkolnictwa wyższego w okresie 

transformacji z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej”  

 

1915-2200   - uroczysta kolacja  

 



                                                                                                                      

 

29 października 2019: Referaty tematyczne (zamówione przez Komitet Naukowy)  

1000-1130  Sesje równoległe: 

 

➢ Sesja V - Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja  

 

• Zbigniew Marciniak: „Kandydaci i zasady rekrutacji na studia” 

• Tomasz Szapiro: „Studia, studenci i wewnętrzna ocena jakości kształcenia” 

• Ewa Chmielecka: „Ilość i jakość – ścieżki zapewniania jakości kształcenia 

w szkolnictwie wyższym”          

                       

➢ Sesja VI - Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne, perspektywa 

        europejska 

• Roman Z. Morawski: „Ewolucja modelu kariery naukowej i dylematy 

etyczne środowiska naukowego” 

• Andrzej Kraśniewski: „Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości” 

• Dominik Antonowicz: „Europeizacja szkolnictwa wyższego i nauki w 

Polsce” 

 

1130-1200   przerwa kawowa                                

 

1200-1330  Sesje równoległe: 

 

➢ Sesja VII - Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy 

 

• Andrzej Eliasz: „Powstanie i rozwój akademickiego sektora niepublicznego”  

• Iryna Degtyarova: „Instytucje przedstawicielskie i ich wkład w politykę 

publiczną”  

• Agnieszka Dziedziczak-Foltyn: „Transformacja szkolnictwa wyższego w 

Polsce w świetle wdrażania standardów polityki publicznej” 

 

➢ Sesja VIII- Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty  

 

• Łukasz Sułkowski: „Profesjonalizacja zarządzania uczelniami” 

• Grzegorz Mazurek: „Transformacja cyfrowa – perspektywa instytucji 

szkolnictwa wyższego” 

• Agnieszka Chłoń-Domińczak: „Absolwenci, rynek pracy, kapitał ludzki” 

 

 1330-1500   Sesja IX - Debata panelowa nt. Perspektywy rozwojowe szkolnictwa  

                   wyższego w Polsce: Dominik Antonowicz – moderator 

                   Osoby zaproszone do debaty panelowej: 

• Emanuel Kulczycki 

• Kinga Kurowska-Wilczyńska 

• Jacek Lewicki 

• Adam Szot 

 

 1500-1515 Sesja X - Podsumowanie i zamknięcie Konferencji:  

• Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Komitetu Naukowego  

• Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, JM Rektor PW  

 

1515-1600   lunch 


