CZERWIEC 2010
Ostatnio w Projekcie:
15.06.2010 - dokonano zmian personalnych – nowym Kierownikiem projektu został
Mariusz Wielec - zastępca Kanclerza ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
21.06.2010 - odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego dotyczące:
 stanu realizacji zadań prowadzonych w ramach działań 2 (badania źródłowe) i 3
(analizy SWOT I PEST);
 zmian organizacyjnych w projekcie;
 składu i kompetencji Rady Programowej ;
 zmian w Komitecie Sterującym i w organizacji jego prac – zdecydowano o
powiększeniu składu KS o koordynatorów projektu uczelni konsorcjum;
 organizacji paneli eksperckich.
22.06.2010 - zorganizowano pierwsze warsztaty dla ekspertów projektu. Na spotkanie
zaproszono przedstawicieli uczelni wchodzących w skład konsorcjum, w tym pracowników
naukowych, przedstawicieli administracji publicznej (ministerstw i samorządu lokalnego),
organizacji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.
Na warsztatach przedstawione zostały podstawowe informacje o projekcie (cele, rezultaty,
planowane wyniki projektu, struktura organizacyjna projektu) oraz ogólne zasady organizacji
pracy ekspertów w Projekcie. Uczestników spotkania poproszono o rejestracje w bazie
ekspertów (przez stronę internetową projektu). Na warsztatach przedstawiono również
działania planowane na najbliższe miesiące związane z pracą ekspertów w projekcie.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją prof. Janiny Jóźwiak, dostępną na naszej stronie
internetowej.

Informacje, związane z tematyką projektu foresight Akademickie
Mazowsze 2030, zamieszczone na stronach internetowych:
Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazły się informacje m.in. :

o publikacji w Dzienniku Ustaw nr 96 z 4 czerwca 2010r pakietu ustaw z 30 kwietnia br : o
zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Narodowym Centrum
Nauki, o instytutach badawczych, o Polskiej Akademii Nauk wraz z przepisami wprowadzającymi
ustawy reformujące system nauki.


zapowiedź międzynarodowej konferencji „Lepsza edukacja dla Polski. Globalne rynki pracy wyzwania dla systemów szkolnictwa wyższego” – planowanej na 18-19 czerwca w Warszawie,

objętej patronatem przez Parlament Europejski i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wybitni-polscy-iamerykanscy-eksperci-o-przyszlosci-uczelni/


informacja o planowanym uruchomieniu w Polsce projektu Eurostudent, który dotyczyć
będzie zagadnień socjalnych i ekonomicznych studiowania w Europie; gromadzone dane
pozwolą na dokonanie analizy sytuacji socjalno-ekonomicznej studentów polskich uczelni,
zapewniając wkład do projektowania dalszych zmian krajowego szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polska-w-projekcieeurostudent-zbieranie-danych-statystycznych-na-temat-socjalnych-i-ekonomicznych/


o katowickim panelu "Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu",
zorganizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (odbywającym się w
dniach 31 maja - 2 czerwca br)
więcej informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wielka-szansa-dla-polskiej-nauki/

Na stronach serwisu PAP Nauka w Polsce zamieszczono m.in:


informację o prezentacji 29 czerwca w Warszawie, Raportu "Perspektyw" dotyczącego
niepublicznego szkolnictwa wyższego, informującego m. inn. o spadku liczby studentów
przyjętych na studia w roku akademickim 2009/2010
więcej informacji na stronie:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=sz
ablon.depesza&dep=373740&data=&lang=PL&_CheckSum=1442085357



informację o międzynarodowej konferencji "Drivers of change: what can we learn by
comparing U.S. and EU university?" Patronat nad konferencją objął Parlament Europejski
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a jej organizatorami były Instytut
Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego w
Warszawie, Polsko-Amerykańska Komisja Fullbrighta, Harvard Club of Poland oraz Klub
Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej informacji na stronie:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=s
zablon.depesza&dep=373480&data=&lang=PL&_CheckSum=-1967771052



o dyskusji, która odbyła się 16 czerwca br w Collegium Civitas, "Edukacja przyszłości: uczeń,
nauczyciel, szkoła 2030" zorganizowanej przez Instytut Obywatelski i Ośrodek Badań nad
Przyszłością Collegium Civitas – tematem spotkania był m.inn. wpływ rozwoju technologii na
przyszłość edukacji
więcej informacji na stronie:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=s
zablon.depesza&dep=373393&data=&lang=PL&_CheckSum=1819765907

