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1. Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 w roku 2015 RGNiSW ogłosiła trzy raporty własne opracowane przez powołane 

zespoły robocze działające  z udziałem zaproszonych ekspertów zewnętrznych, 

którym przyznajemy „status społecznych doradców Rady” 

 aktualnie działa zespół roboczy Rady ds. konsolidacji w szkolnictwie wyższym, 

powołany w I połowie 2015 r.  

 rozpoczął prace zespół roboczy Rady, nad zagadnieniami finansowania studiów i 

pomocy materialnej ze środków publicznych 

 na posiedzeniu w dniu 18.11.2015 r. odbyła się debata na tematy programowe z 

udziałem Wicepremiera, Ministra J. Gowina 

 w dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Rady Głównej w 

siedzibie Centrum Nauki Kopernik, z udziałem przedstawicieli Dyrekcji i Rady 

Programowej Centrum, poświęcone zagadnieniom oświaty mającym wpływ na 

szkolnictwo wyższe. Wyniki debaty zostaną przestawione Minister Edukacji 

Narodowej oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 na wniosek Ministra, Rada Główna powołała zespół roboczy do spraw 

odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości pod przewodnictwem 

prof. Z. Marciniaka. Celem prac zespołu jest przygotowanie założeń usunięcia 

nadregulacji i odbiurokratyzowania rozporządzeń ministra dotyczących studiów, a w 

tym KRK i akredytacji.  Zespół  zakończy swe prace prezentując raport na posiedzeniu 

Rady w dniu 11 lutego br.  

 w dniu 14 stycznia 2016 r. przewodniczący RGNiSW przedstawił Sprawozdanie z 

działalności Rady w 2015 r. na posiedzeniu z udziałem m.in. kierownictwa MNiSW, 

przewodniczącego KRASP, przewodniczącego RGIB, przewodniczących PSRP i KRD. 

Rada Główna zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła absolutorium prof. J. 

Woźnickiemu. 

 



 

2. Prace Fundacji Rektorów Polskich: 

      2.1.  Medal „PROPTER MERITA” FRP 

 na przełomie roku  na stronie Fundacji (www.frp.org.pl) przedstawione zostały 

dokumenty pn. Zasady przyznawania Medalu FRP pn. PROPTER MERITA, stanowiące 

podstawę  do zgłaszania przez uprawnione podmioty wniosków w sprawie  

przyznania Medalu FRP; czas na zgłaszanie wniosków: I połowa 2016 roku 

 wyróżnienie to ma inny charakter, promuje inną działalność i nie koliduje z inicjatywą 

nagród  pn. LUMENY, firmy Public Consulting Group (PCG) oraz Perspektyw  

 Przyjęte ustalenia pomiędzy PCG i FRP 

Zasady PCG i Perspektyw z 2015 r.: 

LUMENY przyznawane są za dokonania zarządcze we własnej uczelni i na jej rzecz w 

obszarach: 

o management in HEI 

o governance in HEI 

             Urzędujący rektorzy mogą być nagradzani Lumenami. 

 

Zasady FRP z 2015 r.: 

Medal przyznawany jest za dokonania wspierające politykę rozwoju szkolnictwa wyższego, w 

ramach działalności międzyuczelnianej, poza własną uczelnią i na rzecz szkolnictwa wyższego 

na poziomie systemowym w obszarach: 

o governance in HES 

o public policy in HE 

             Urzędujący rektorzy z definicji nie są kandydatami do Medalu. 

Kapituły obu wyróżnień proszone są wspólnie przez PCG z Perspektywami oraz FRP o  

respektowanie tych ustaleń. 

 

             2.2.  Działania programowe FRP 

 w grudniu 2015 r. odbyła się w siedzibie FRP Konferencja kończąca cz. II projektu FRP 

prowadzonego wspólnie z firmą Pearson, dotyczącego 5. poziomu KRK, pn. 

„Kompetencje /efekty uczenia się/ kwalifikacje (zawodowe?) zdobywane poza 

edukacją formalną (non-formal i in-formal) jako element zintegrowanego systemu 

kwalifikacji w Polsce.”.   

http://www.frp.org.pl/


Wyniki badań z realizacji drugiego etapu projektu zostały zaprezentowane w 

publikacji FRP pt.: „Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia”; 

publikacja dostępna na http://frp.home.pl/?page=publikacje  

 rozpoczęliśmy, wspólnie z Firmą Plagiat.pl, prace nad raportem pt. „Memorandum 

dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich 

uczelniach”. Prezes FRP zwróci się do uczelni z zaproszeniem do udziału w badaniach 

z tym związanych.  

 rozpoczęliśmy, wspólnie z Firmą Plagiat.pl, prace przygotowawcze w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym do realizacji  projektu pt.: 

„Standardy zapewnienia jakości kształcenia i ochrony własności intelektualnej, a w 

szczególności kontroli antyplagiatowej w ukraińskim systemie szkolnictwa wyższego 

na podstawie doświadczeń polskich, czeskich i rumuńskich”   

Projekt miałby charakter pilotażowy i miałby na celu wdrożenie wspólnych 

standardów kontroli antyplagiatowej w instytucjach uczestniczących w projekcie oraz 

wypracowanie rekomendacji do wdrożenia nowych standardów jakości kształcenia w 

kraju partnerskim na poziomie krajowym.   

 w dniu 13 stycznia 2016 r. FRP-ISW oraz Public Consulting Group  Polska zawarły 

umowę o partnerstwie strategicznym. Określono zakres dwóch projektów, które 

zostaną zrealizowane w 2016 r.: 

o Projekt badawczy Jakość rekrutacji a jakość studiów 

o  Współpraca w wykreowaniu platformy komunikacyjnej dla pracowników 

administracyjnych i władz uczelni.  

 

3. Polsko-Ukraińska współpraca naukowa 

 istnieje potrzeba podejmowania przez Strony inicjatyw zmierzających do wdrażania 

wniosków i rekomendacji przedstawionych w Raporcie z realizacji Polsko-

Ukraińskiego Projektu Badawczego FRP  

 Rektor Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, przewodniczący Związku Rektorów 

Uczelni Ukrainy prof. L. Hubersky, wystąpił z inicjatywą zorganizowania w tym 

Uniwersytecie, konferencji naukowej pn. Classic University in the Context of 

Challenge of Epochs.   Zostały wszczęte wstępne konsultacje w tej sprawie.  

 

http://frp.home.pl/?page=publikacje

