Pierwsze prace Top Ekspertów nad budową scenariuszy
22 października br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie Top
Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Rozpoczęli oni prace nad budową
zintegrowanych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza.
Dziewięciu ekspertów wybierze kwestie, które w scenariuszach tematycznych wydają im się
najistotniejsze. Przygotują również wytyczne do opracowania ostatecznych scenariuszy.
Następnie trzech Top Ekspertów, pod kierownictwem prof. Jóźwiak, zajmie się ich
szczegółowym opisem.
Będą to prof. Tomasz Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Włodzimierz
Okrasa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie oraz dr Tomasz
Perkowski z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Media prezentują wyniki badania OMNIBUS
Badanie OMNIBUS prowadzone w ramach konsultacji społecznych projektu „Akademickie
Mazowsze 2030” cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Kilkanaście publikacji
pojawiło się na portalach opiniotwórczych mediów.

Zapraszamy do zakładki „Napisali o nas” na stronie www projektu.

Badanie, które pomoże rozpowszechniad rezultaty projektu „Akademickie
Mazowsze 2030”
W listopadzie br. realizowane jest badanie dotyczące możliwości wdrażania rezultatów
projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
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Badanie obejmuje trzy obszary:
Ocenę czynników mających wpływ na proces wdrażania rezultatów projektu
Ocenę skuteczności osiąganych celów
Analizę grona interesariuszy projektu
– Chcemy, żeby efekty naszej pracy posłużyły wszystkim zainteresowanym stronom: władzom
administracji centralnej, władzom samorządowym, uczelniom wyższym i instytucjom
naukowym, pracodawcom, studentom. Dlatego prowadzimy badanie, które dostarczy nam
informacji m.in. na temat ścieżek dotarcia do wszystkich potencjalnie zainteresowanych
rezultatami projektu – mówi Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu.
W ramach badania przeprowadzonych zostanie 27 pogłębionych wywiadów indywidualnych
z wytypowanymi przedstawicielami kluczowych interesariuszy projektu, wywiad fokusowy
z 6 koordynatorami projektu oraz desk research obejmujący dokumentację projektową, dane
z monitoringu oraz rezultaty projektu (raporty z badao i analiz).
Wywiady indywidualne obejmą przedstawicieli: władz uczelni wchodzących w skład
konsorcjum projektu, władz wybranych uczelni mazowieckich spoza konsorcjum, władz
samorządowych, władz administracji centralnej, wybranych Polskich Platform
Technologicznych, Kierownictwa Projektu, pracodawców.

Spotkanie Komitetu Sterującego
3 listopada 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie
Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Uczestnicy zapoznali się ze zwycięską pracą konkursową napisaną w ramach Grupy Wsparcia
projektu. Pracę pod tytułem „Efektywnośd systemów szkolnictwa wyższego paostw Unii
Europejskiej w kontekście Gospodarki Opartej na Wiedzy” zaprezentowała jej autorka, Edyta
Pierewoj, studentka III roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Celem pracy było zbadanie efektywności paostw Unii Europejskiej w zakresie edukacji
wyższej. Efektywnośd autorka rozpatrywała jako stosunek ponoszonych nakładów do
wyników. Głównym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest dośd wysoka nieefektywnośd
nakładów na szkolnictwo wyższe w Polsce na tle innych krajów.
W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali się z przedstawionym wyżej badaniem
dotyczącym możliwości wdrażania rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Wstępny raport z badania przedstawiony zostanie do 30 listopada.
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