XII posiedzenie Komitetu Sterującego
24 lutego 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się XII
posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Członkowie Komitetu sterującego przyjęli raport Akademii Leona Koźmińskiego
podsumowujący pracę paneli ekspertów w Działaniu 3. - Zaakceptowaliśmy raport końcowy
z analiz SWOT i PEST przeprowadzonych w ramach Działania 3. Obecnie przeszliśmy do
realizacji Działania, do 4 marca odbywać się będą kolejne panele eksperckie. – powiedział
Piotr Kubica, Przewodniczący Komitetu Sterującego.
Podczas spotkania omówiono także metodologię badań, realizowanych w ramach Działania
4 (styczeń – luty 2011): „Prognoza demograficzne ludności Warszawy i Mazowsza 2030 na
potrzeby prowadzonego foresight’u”, „Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem
podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” oraz „Konsultacje społeczne
rezultatów projektu”.
Metodologie przedstawionych badań zaakceptowane zostały przez Komitet Sterujący.
Spotkanie prowadził Piotr Kubica przewodniczący Komitetu Sterującego. Następne spotkanie
Komitetu Sterującego zaplanowano na31 marca br.

Panele eksperckie w ramach Działania 4
Od 21 lutego do 4 marca 2011 roku odbyła się kolejna tura paneli eksperckich
realizowanych w ramach Działania 4 – Budowanie ścieżek rozwoju. Celem prac ekspertów
jest przygotowanie tez do badania delfickiego.
W pierwszej kolejności eksperci zajęli się sformułowaniem hipotez według przygotowanej
wcześniej listy kryteriów. Podczas kolejnych spotkań, które odbędą się w dniach od 12 do 20
kwietnia 2011 roku, przeprowadzony zostanie ranking hipotez. Wyniki rankingu będą
podstawą do sformułowania tez do badania delfickiego wraz z pytaniami dodatkowymi.
Wyniki prac paneli tematycznych dostępne będą na początku kwietnia br.

Znamy założenia metodologii społecznych konsultacji wyników projektu
„Akademickie Mazowsze 2030”
Podczas ostatniego spotkania Komitetu Sterującego zaakceptowana została metodologia
badania – „Konsultacje społeczne rezultatów projektu”. Przyjęta koncepcja konsultacji
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społecznych musi jeszcze uzyskać akceptację Instytucji Wdrażająceh - Ośrodka
Przetwarzania Informacji.
Według aktualnych założeń konsultacje społeczne wyników Projektu składać się będą z
trzech komponentów:
Komponent 1. Ilościowe badanie opinii
Komponent 2. Konsultacje społeczne on-line
Komponent 3. Jakościowe badanie opinii + dyskusje w ramach konsultacji społecznych

- Pierwszym z nich - badanie ilościowe przeprowadzone przy zastosowaniu techniki
OMNIBUS. Badanie realizowane będzie przez okres jednego roku w 12 falach. W każdej fali
uczestnikom zadanych zostanie od 3 do 5 pytań.
- Badanie ma na celu poznanie opinii interesariuszy Projektu – środowisk samorządowych,
biznesowych, studenckich oraz młodzieży szkół średnich – na temat konkretnych problemów
badawczych. – powiedział podczas spotkania dr Marek Troszyński, Polsko – Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych.
Drugim komponentem badania mają być konsultacje społeczne on-line. – Dzięki
zastosowaniu specjalnie do tego celu stworzonego narzędzia dotrzemy do poszczególnych
grup docelowym Projektu. – dodaje dr Marek Troszyński.
W ramach konsultacji społecznych planowane jest także badanie jakościowe opinii w formie
badań fokusowych zakończonych debatami społecznymi.
Badanie „Konsultacje społeczne rezultatów projektu” zakończy się w lutym 2012 roku.
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