Pierwsze posiedzenie Rady Programowej
28 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze
posiedzenie Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż.
Włodzimierza Kurnika w spotkaniu udział wzięli m.in. rektorzy i prorektorzy uczelni
realizujących projekt.
– Za rok poznamy potencjalne scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na
Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat. Na znajomości wyników projektu
„Akademickie Mazowsze 2030” skorzystają nie tylko środowiska akademickie, ale także
przedstawiciele biznesu, władz samorządowych, administracji rządowej oraz sami studenci.
– powiedział prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z projektem „Akademickie Mazowsze 2030”, statusem
prac oraz zakładanymi celami. Liderzy i moderatorzy poszczególnych paneli eksperckich
przedstawili wyniki dotychczasowych prac.
Poza gospodarzem spotkania, w posiedzeniu udział wzięli rektorzy: prof. dr hab. Alojzy
Szymański, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof.
dr hab. Marek Bryx, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Dorota Dobija,
Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Tadeusz Klimski, Prorektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przebieg projektu i wyniki dotychczasowych prac przedstawili: prof. dr hab. Janina Jóźwiak,
Lider Merytoryczna Projektu, Mariusz Wielec, Kierownik Projektu, prof. dr hab. Krzysztof
Dołowy, lider panelu „Model absolwenta”, dr Rafał Stefański, moderator panelu „Model
uczelni”, dr hab. Stanisław Łobejko, moderator panelu „Strategiczne kierunki kształcenia”,
Anna Kozińska, lider panelu „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym.

XIII posiedzenie Komitetu Sterującego
21 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się
spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Głównym punktem posiedzenia było omówienie przebiegu badania Delphi realizowanego
w ramach projektu. Uczestnicy projektu zapoznali się z harmonogramem prac oraz
poszczególnymi etapami realizacji badania.
Respondentami będą interesariusze projektu – przedstawiciele środowisk uczelni wyższych,
studenci, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi instytutów badawczych i instytutów PAN,
przedstawiciele administracji centralnej oraz przedstawiciele administracji samorządowej.

- Eksperci Delphi będą reprezentować, tj. pracować lub zamieszkiwać teren Warszawy (około
60%) i województwa mazowieckiego (około 40%). Wyjątkiem są grupy ekspertów
przedsiębiorców i pracowników instytutów badawczych, gdzie zakłada się, że mogą
reprezentować także teren innych województw. Jednak 40% z nich będzie reprezentować
Warszawę i Mazowsze. – powiedziała Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu,
Politechnika Warszawska.
Następne posiedzenie zaplanowano na 26 maja br.

Spotkania ekspertów paneli tematycznych
Od 12 do 20 kwietnia 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyły się kolejne spotkania
ekspertów paneli tematycznych.
Głównym zadaniem uczestników spotkań było opracowanie tez do badania Delphi. Każdy
panel opracował kilka prognoz dotyczących rozwoju mazowieckiego szkolnictwa wyższego
w perspektywie 2030 roku.
- Zadaniem tej tury paneli eksperckich było opracowanie kilku tez przedstawiających rozwój
najbardziej prawdopodobnych wydarzeń dla warszawskich i mazowieckich uczelni wyższych
w ciągu najbliższych 20 lat. – powiedziała prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu.
Spotkania ekspertów paneli tematycznych odbyły się w następującej kolejności: 12 kwietnia
– panel „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”, 15 kwietnia – panel „Model
absolwenta”, 18 kwietnia – panel „Strategiczne kierunki kształcenia”, 20 kwietnia – panel
„Model uczelni”.

Badanie pilotażowe dla Delphi
W dniach od 27 kwietnia do 6 maja 2011 roku przeprowadzone zostało badanie pilotażowe
dla badania Delphi.
- W pilotażu wzięły udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu
„Akademickie Mazowsze 2030”, m.in. członkowie Komitetu Sterującego, koordynatorzy
projektu. – powiedziała Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika
Warszawska.
Do 13 maja kierownictwo projektu przeanalizuje wyniki pilotażu oraz doprecyzuje pytania do
właściwego badania Delphi.
Badanie składać się będzie z dwóch rund. Pierwsza rozpocznie się w połowie maja br., a jej
wyniki znane będą na początku czerwca. Druga runda Delphi planowana jest na połowę
czerwca br. Ostateczne wyniki badania przedstawione zostaną w drugiej połowie lipca 2011,
w formie raportu końcowego.

Badanie przeprowadzi firma Homo Homini Sp. z o.o., która została wybrana w drodze
zapytania ofertowego.

Druga fala badania OMNIBUS
W maju realizowana jest druga fala badania OMNIBUS. Wyniki poznamy w drugiej połowie
miesiąca.
Pierwsza fala badania została przeprowadzona w dniach 6 – 13 kwietnia br. Całe badanie
realizowane będzie w 12 falach i potrwa do maja 2012 roku.
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.

Ruszają konsultacje społeczne on-line
W ramach społecznych konsultacji projektu w czerwcu br. uruchomiona zostanie
platforma do badania społecznego on-line.
- Rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem narzędzia informatycznego – platformy do
przeprowadzania konsultacji społecznych on-line, która stanowić będzie element portalu
akademickiemazowsze2030.pl. – mówi dr Marek Troszyński, Polsko – Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych.
W badaniu udział wezmą poszczególne grupy docelowe projektu - przedstawiciele biznesu
(właściciele firm, kadra zarządzająca), przedstawiciele administracji państwowej
i samorządowej, studenci, licealiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

