Sierpień 2010
Istotne wydarzenia projektowe:
23 sierpnia 2010 odbyło się spotkanie Zespołu Projektowego
“Akademickie Mazowsze 2030”, gdzie omówiono m.in. postęp realizacji
działania 2 (desk resarch SGH), działania 3 (analiza SWOT i PEST) oraz
przygotowań do panelu organizacyjnego 28-29.09.2010;
26 sierpnia 2010 - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie
Projektu „Akademickie Mazowsze 2030”;
26 sierpnia 2010r. odbyło się w siedzibie Lidera Projektu – Politechnice
Warszawskiej - kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Projektu.
Pierwszym punktem spotkania była prezentacja pierwszej części
badania desk research realizowanego przez Szkołę Główną Handlową
pn. “Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza”
(Wykonawca ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o).
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funkcjonowania m.in. akredytacje i uprawnienia do nadawania tytułów
doktora i dr habilitowanego,

sposób współpracy z otoczeniem

biznesowym, krajowe i międzynarodowe ranking szkół wyższych, misje
i cele uczelni, wysokość czesnego oraz fakt dominacji w województwie
mazowieckim uczelni o profilu ekonomicznym i technicznym.

W drugiej części spotkania, Lider Merytoryczna Janina Jóźwiak,
przedstawiła plan zmian merytorycznych w projekcie. Ponadto
omówiono rolę, jaką powinni pełnić eksperci i top eksperci w panelach
eksperckich oraz ich zadania.
Ostatnim punktem spotkania były zmiany w Regulaminie prac
Komitetu Sterującego.

Najbliższe wydarzenia projektowe:
W dniach 28 -29 września br. odbędzie się panel organizacyjny dla
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eksperckich, w tym celów, zadań, roli (liderów, moderatorów i
sekretarzy paneli) oraz sposobów pracy i harmonogramów. W efekcie
dwudniowego spotkania powstanie „Przewodnik eksperta”, będący
częścią „Przewodnika Projektu Akademickie Mazowsze 2030”;
28 września 2010 r. planowane jest spotkanie Komitetu Sterującego
Projektu;
zakończenie prac związanych z realizacją badania “Analiza potencjału
szkół wyższych Warszawy i Mazowsza” wykonywanego na zlecenie
Szkoły Głównej Handlowej;
prace przygotowawcze do analiz PEST I SWOT, prowadzone przez
Akademię Leona Koźmińskiego;
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