
  

 
XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 
         dla Rektorów kończących misję  i Rektorów-, Prorektorów-elektów 
                                             w kadencji  2016-2020 

 
Giżycko,  10 – 14 lipca 2016 r.  

 
PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
 

Przyjazd i rejestracja uczestników – 10 lipca 2016 r. (niedziela)  1400  - 1600 
Kompleks hotelowy „St. Bruno” 
   
Moduł I:  I dzień Szkoły – 10 lipca 2016 r. (niedziela), obrady – godz. 1600 -1800  (Sala Coco Chanel) 
    Sesja otwierająca 
 

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

 Wykład inauguracyjny pt. „Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: misja z odniesieniami 
do szkół wyższych”  (Leszek Bosek) 
 

1900 - 2100      recepcja powitalna  w hotelu St. Bruno (Sala Josephine Baker) 

 
Moduł II: II dzień Szkoły – 11 lipca 2016 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Coco Chanel) 

  Współczesne pojęcie  misji uczelni oraz uwarunkowania kulturowe i zarządcze z tym 
  związane.         
                   

900  – 1030          Sesja I –  wykład pt.  „Ramy kwalifikacji i co dalej – perspektywa krajowa, europejska 
                          i globalna.” (Ewa Chmielecka) 
          
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II –  wykład pt.  „Protokół dyplomatyczny i zasady savoir vivre”  (Bogumiła Więcław) 
 
1230 -1330    lunch  (Sala Josephine Baker) 
 
1330 -1500            Sesja III  -  „Zarządzanie zmianami przez projekty - z perspektywy przyszłości i   
          doświadczeń  uczelni”.  Debata panelowa z udziałem rektorów (Aleksander  Bobko,  
                            Andrzej Karbownik, Tadeusz Więckowski) Moderator: Jan Szmidt 
 
 
1600-1800         zwiedzanie Twierdzy Boyen (Giżycko) 
 
1900                    kolacja grillowa przy Oranżerii Portowej na terenie obiektu konferencyjnego 
 
 
Moduł III: III dzień Szkoły – 12 lipca 2016 r. (wtorek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Coco Chanel) 

  Tradycje i dobre praktyki w szkolnictwie wyższym.            
 

900  – 1030          Sesja I –  wykład pt.  „Rektorskie gronostaje. Tradycje akademickie i dziedzictwo  
                          uniwersytetu w Polsce” (Franciszek Ziejka)    
  

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



 
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II  - wykład pt. „Koncepcje rektorstwa. Tożsamość i dorobek KRASP i FRP:   
          wartości, tradycje, reguły i procedury, osiągnięcia i działania.”  (Jerzy Woźnicki) 
                                           
1230 -1330           lunch  (Sala Josephine Baker) 
 
1330 -1500           Sesja III  - „Misja i wartości: dobre praktyki w szkołach  wyższych z perspektywy  
                          doświadczeń rektorskich.”  Debata panelowa z udziałem rektorów - seniorów 
    
 
1600-1900         rejs statkiem wycieczkowym 
 
1900                    kolacja  w Pensjonacie  Rybaczówka (Rydzew) 

                                                   
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 13 lipca 2016 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00  (Sala Coco Chanel) 
                   Modelowe uwarunkowania działania uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.          
                     
 900  – 1030        Sesja I –  wykład pt. „Zmiany w modelu uczelni: jak jest, a jak mogłoby być… ”  
         (Wiesław Banyś) 
               
1030 -1100         przerwa na kawę   
 

 1100–1230        Sesja II: 
o Część I -  wykład pt. „Governance in HE / HEIs wraz z instrumentarium  

                                    wspomagającym”  Badanie ankietowe w ramach nowego projektu FRP-ISW   
                   (Jerzy Woźnicki) 

o Część II – wykład pt. „Wyzwania w zarządzaniu wyższą uczelnią a innowacyjne  
rozwiązania” (Monika Kulesza-Czupryn, Magdalena Matuszewska)                                  

 
1230 -1330         lunch  (Sala Josephine Baker) 
     
1330 -1500        Sesja III  - wykład pt. „Nowe usługi dla uczelni: analizy i raporty”  (przedstawiciel Public 
       Consulting Group Polska) 
                                           
 
1500 -1800        indywidualne, aktywne formy wypoczynku w obiekcie hotelowym (spacer, SPA, basen, ….) 
 
1900                   uroczysta  kolacja w Hotelu St. Bruno – Restauracja La Bibliotheque 
 
Moduł V:  V dzień Szkoły – 14 lipca 2016 r. (czwartek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Coco Chanel) 

    Prawne uwarunkowania działania uczelni. 
 

900 -1030           Sesja I – wykład pt. „Ustawa o finansach publicznych: obowiązki i odpowiedzialność 
                        w zakresie gospodarki finansowej ii kontroli zarządczej” (Maria Branecka)  
  
1030 -1100         przerwa na kawę   
 
1100 -1230         Sesja II : 

o Część I - wykład pt. „Perspektywa zmian w oświacie mających znaczenie dla  
szkolnictwa  wyższego. (Zbigniew Marciniak) 

o Część II – wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” (Alicja Adamczak) 
                                                                            
1230 -1330         lunch  (Sala Josephine Baker) 
 
1330 -1500         Sesja III – Podsumowanie XVIII Szkoły FRP- dyskusja z udziałem uczestników:  
                        wnioski i rekomendacje. 
 
Wyjazd uczestników w dniu  14 lipca 2016 r. do godz. 15.00  


