XII posiedzenie Komitetu Sterującego
31 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się
XIII spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Podczas spotkania przedstawiono aktualny status prac realizowanych w ramach projektu
oraz najbliższe wydarzenia. – Wystartowaliśmy z badaniem OMNIBUS realizowanym przez
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Chcemy poznać opinię Polaków na temat
zagadnień poruszanych w projekcie. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu.
Pytania do badania przygotowane zostały przez liderów poszczególnych paneli tematycznych
przy współpracy z lider merytoryczną projektu.
Uczestnicy spotkania zapoznali się także z harmonogramem prac związanych z badaniem
Delphi. – Pierwsza tura badania rozpocznie się już w kwietniu. W najbliższym czasie
sfinalizujemy prace związane z budową baz danych interesariuszy projektu, ekspertów. –
powiedziała Anna Muniak, koordynator projektu, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych.
Szkoła Główna Handlowa przygotowała prezentację wyników badania „Prognoza wpływu
zmian demograficznych na liczbę studentów do 2030 roku”. – Z obserwacji trendów oraz
tendencji ostatnich lat wynika, że niż demograficzny spowoduje spadek liczby studentów do
2024 roku o około 30% . Możemy również wnioskować, że uczelnie publiczne będą mniej
wrażliwe na te zmiany. Niemal cały wpływ zmniejszenia się liczby studentów odczują uczelnie
prywatne. – powiedział Paweł Strzelecki.
Spotkanie Komitetu Sterującego prowadził Mariusz Wielec, kierownik projektu. Następne
posiedzenie zaplanowano na 21 kwietnia br.

Pierwsza fala badania OMNIBUS
Z końcem marca br. rozpoczęła się pierwsza fala badania OMNIBUS. Badanie realizowane
będzie w 12 falach, przez okres jednego roku.
- W pierwszej turze zadaliśmy cztery pytania. Zapytaliśmy się Polaków, czy zgodziliby się na
przeznaczenie większej puli środków budżetowych na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego,
kosztem innych obszarów typu opieka zdrowotna, policja, wojsko. – mówi Marek Troszyński,
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.
Pozostałe pytania to:
• Czy, Pana(i) zdaniem, pieniądze z budżetu państwa powinny wspierać również,
przynajmniej częściowo, rozwój uczelni niepublicznych?

•
•

Czy, Pana(i) zdaniem, powinny w Polsce powstać elitarne wyższe uczelnie
przeznaczone tylko dla najzdolniejszych studentów, nawet jeśli środki na ich
funkcjonowanie obniżałyby budżety innych uczelni?
W dużych miastach młodzi ludzie mają do wyboru wiele uczelni, natomiast dla
mieszkańców mniejszych miast i wsi decyzja o podjęciu studiów wiąże się często
z koniecznością dojazdu na uczelnię. Czy, Pana(i) zdaniem, poprawienie komunikacji
z miastem wojewódzkim zwiększyłoby w Pana(i) miejscowości liczbę osób chętnych
do podjęcia studiów?

Pytania do badania przygotowane zostały przez liderów poszczególnych paneli tematycznych
przy współpracy z lider merytoryczną projektu. OMNIBUS jest jednym z elementów
społecznych konsultacji wyników projektu. Jego celem jest poznanie opinii Polaków na temat
konkretnych problemów badawczych poruszanych w projekcie.
Badanie realizuje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wybrane w drodze zapytania
ofertowego.

W kwietniu początek badania Delphi
Pierwsza z dwóch rund badania rozpocznie się już w kwietniu. Trwają ostatnie prace
związane z potwierdzeniem uczestników badania.
- Badanie obejmie dużą liczbę ekspertów z różnych środowisk. W najbliższych czasie chcemy
sfinalizować prace związane z budową baz danych respondentów Delphi. – mówi Anna
Muniak, koordynator projektu.
Badanie ma na celu poznanie opinii interesariuszy projektu – środowisk samorządowych,
biznesowych, studenckich oraz młodzieży szkół średnich na temat zagadnień
podejmowanych w projekcie. W pierwszej rundzie respondenci odpowiedzą na 60 pytań.
Za organizację i koordynację przebiegu badania odpowiedzialna jest Polsko – Japońska
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Badanie realizować będzie firma Homo Homini
Sp. z o.o., która została wybrana w drodze zapytania ofertowego.

Spotkania ekspertów paneli tematycznych w ramach działania 5 Budowanie
scenariuszy
Od 12 do 20 kwietnia 2011 roku odbywać się będą kolejne spotkania ekspertów paneli
tematycznych.
- Eksperci zajmą się m.in. opracowaniem kilku konkretnych scenariuszy rozwoju otoczenia
zewnętrznego do 2030 roku oraz reakcją szkół wyższych na określone scenariusze, pod
względem dziedzin kształcenia oraz funkcjonowania uczelni. – mówi Mariusz Wielec,
kierownik projektu.
Gospodarzem paneli będzie Szkoła Główna Handlowa.

