
Konferencja pn. VIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 

Szkoła Zarządzania Strategicznego dla rektorów i prorektorów 
 

  Hotel Ossa Congress & Spa 13 -16 września  2010 r.  
 

PROGRAM1   
(przewodniczący Konferencji: Jerzy Woźnicki) 

 
 
Przyjazd i  rejestracja uczestników – 13 września  2010 r. (poniedziałek)  1400  - 1600 
 
 
Moduł I:  I dzień – 13 września  2010 r. (poniedziałek )  1600 -1800 

 Sesja otwierająca Konferencję 
 

 Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę VIII Szkoły FRP 

(Jerzy Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny: Deficyt budżetowy państwa i jego potencjalne skutki 

dla rozwoju kraju (Jerzy Osiatyński) 

 

           godz. 1900 - 2100       recepcja powitalna w Hotelu Ossa 

 
 
 
Moduł II:  II dzień– 14 września 2010 r. (wtorek), obrady -  godz. 9.00 - 15.00 

Analiza ryzyka i kontrola zarządcza – obowiązki rektorów. 
  

900  – 1030   sesja I – Nowe regulacje w Ustawie o finansach publicznych (Maria 
Branecka) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę    

1100 -1230    sesja II  -  Zarządzanie strategiczne oraz odpowiedzialność rektorów i 
audytu wewnętrznego  na gruncie znowelizowanej  Ustawy o finansach 
publicznych  - rekomendacje  (Maria Branecka, Piotr Welenc) 

 
1230 -1330    lunch  

1330 -1500   sesja III  -  Strategia uczelniana, kontrola zarządcza, analiza ryzyka, 
audyt wewnętrzny – debata rektorów z udziałem referentów   

  
 
Popołudnie: wycieczka do Arkadii i Nieborowa  
 
20-2300   kolacja  w Karczmie Ułańskiej, ognisko nad jeziorem 
 
 
 
 

                                                        
1 Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów  

niezależnych od organizatorów. 



Moduł III: III dzień – 15 września 2010 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00 
Podejście procesowe w kierowaniu uczelnią. 

 
900  – 1030   sesja I – Mapowanie procesów w szkole wyższej (Wojciech Glabisz, 

Tadeusz Więckowski)  
 
1030 -1100   przerwa na kawę    

1100 -1230    sesja II –  Benchmarking wybranych  procesów  w uczelniach: jakość i 
elastyczność studiów – pierwsze wyniki i dalsze działania (Stanisław 
Chwirot, Roman Morawski) 

1230 -1330    lunch  

1330 -1500    sesja III – Procesy wdrożeniowe dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji 
– aktualny stan przygotowań (Ewa Chmielecka) 

 
Popołudnie: przejażdżka bryczkami 
 

1900-2200    uroczysta kolacja  w Hotelu Ossa 

 
   
Moduł IV: IV dzień – 16 września 2010 r. (czwartek), obrady - godz. 9.00-11.00 

Perspektywa finansowa 2011. 
 

900  – 1100   sesja I – Projekcje finansowe w szkolnictwie wyższym  i w nauce w 
kontekście 2011 r.  (Witold Jurek) 

 
1030 -1100   przerwa na kawę    

 

1100 -1230   sesja II zamykająca Konferencję – Podsumowanie i wnioski, ewaluacja, 
uwagi końcowe i sugestie przedstawiane przez uczestników.   

   
Wyjazd uczestników w dniu 16 września 2010 r. w   godz. 13.00-14.00    
 

               
 

 
 


