
 

XIX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 

 
GNIEW, 4 – 7 czerwca 2017 r. 

                                               Obiekt Konferencyjny: Hotel „Zamek Gniew” 
 

JUBILEUSZOWA X SZKOŁA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO  
DLA KANCLERZY I KWESTORÓW/DYREKTORÓW FINANSOWYCH 

 
PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

                                              
Przyjazd i rejestracja uczestników – 4 czerwca 2017r. (niedziela) 1400 - 1600 
Recepcja: Hotel „Zamek Gniew” 
   
 
Moduł I: I dzień Szkoły – 4 czerwca 2017 r. (niedziela) 1600 -1800 (Sala Krzyżacka) 

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

• Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę XIX 
                     Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 
 

• Wykład inauguracyjny pt. „Od transakcyjnego oportunizmu do rozwojowego 
partnerstwa – firma, miasto, uniwersytet” (Jerzy Hausner) 

 

1900 - 2100        recepcja powitalna – Karczma Rycerska 

2100 - 2130     widowisko multimedialne  

 
 
Moduł II: II dzień Szkoły – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala 
Krzyżacka)  

  Nowe uwarunkowania  prawne  dz ia łan ia  ucze ln i  
                           
900 – 1030          Sesja I –  wykład pt.  „Prokuratoria Generalna RP wobec uczelni” (Leszek Bosek) 
 
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II - wykład pt. „Sprawy finansowania uczelni” (Teresa Czerwińska,  
                                          Jerzy Wilkin) 
 
1230 -1330           lunch   - Restauracja Kolumnowa 
 
1330 -1500            Sesja III – wykład pt. „Aktualne problemy ochrony danych osobowych w  
                                         szkołach wyższych” (Edyta Bielak-Jomaa) 
 
                                                                                      
1600 -1800          historyczne zajęcia integracyjne na terenie Zamku: specjalny program  
                         przygotowany przez Gospodarzy Obiektu 
 
1900                     kolacja grillowa - na terenie obiektu konferencyjnego: „Pod Kasztanami” 
                           
 
 
 

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



 
 
Moduł III: III dzień Szkoły – 6 czerwca 2017 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30 (Sala Krzyżacka) 
           Zmiany  w ins t rumentar ium zarządczym w ucze ln iach  
                
900 – 1030       Sesja I - część I - wykład pt. „Sfera „governance” w pracach nad Ustawą 2.0”  
                                                    (Jerzy Woźnicki) 
                                  -  część II – prezentacja „Rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie  
                                                      uczelnią (Magda Matuszewska-Mikołajczyk) 
                                                        
 1030 -1100         przerwa na kawę   
 

 1100–1230        Sesja II - wykład pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych” (Małgorzata Stręciwilk) 
              
1230 -1330         lunch   - Restauracja Kolumnowa 
     
1330 -1445        Sesja III - debata panelowa z udziałem gości i uczestników Szkoły nt. projektowanych  
                                        zmian w szkolnictwie wyższym  
 
1500-1545      Sesja IV –  wykład pt. „Public private student accommodation concepts” (Gerard Hofman,  
                                                            Benno Wiersma) 
                                                                       
Sesje równoległe:   

           Opinie i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych  
Kanclerze (Sala Krzyżacka) 
1545 -1630         Sesja IV -  Postulaty kanclerzy dotyczące zakresu ich działania  
                         (Przewodnicząca Sesji –  Maria Hulicka, kanclerz Uniwersytetu  
                          Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie)  
 
Kwestorzy (Sala Gustawa) 
1545 -1630        Sesja IV - Postulaty kwestorów dotyczące ich zakresu działania  
                        (Przewodnicząca Sesji – Ewa Mikłaszewicz, kwestor Uniwersytetu Warszawskiego) 
 
1700-1800        zwiedzanie Zamku z przewodnikiem 
 
1900-2200           Uroczysta kolacja   -  Sala Dziedziniec Zamkowy; powitanie Salwą Armatnią   
 
2200-2245           Konny turniej rycerski  
 
 
Moduł IV: IV dzień Szkoły – 7 czerwca 2017 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala Krzyżacka)     

  Cy f ryzac ja  ucze ln i  -nowe propozyc je  i  rozwiązan ia  
 

900 -1030          Sesja I – wykład pt „Rządowy Program Cyfryzacji adresowany do szkół wyższych” 
                                        (Jędrzej Chmielewski)   
 
1030 -1100        przerwa na kawę   
 
1100 -1230         Sesja II –  wykład pt. „System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”  
                                         (Bartłomiej Świech) 
  
1230 -1300         Sesja III –  Debata końcowa z udziałem gości i uczestników XIX Szkoły2  
 
1300 -1400         lunch   - Restauracja Kolumnowa 
 
                                      
Wyjazd uczestników w dniu 7 czerwca do godz. 14.00  

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


