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Najważniejsze wydarzenia w Projekcie:
1. Uruchomiono prace związane z przeprowadzeniem analiz
PEST i SWOT, działania te prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego.
Powołany zostanie zespół badawczy, odpowiedzialny za przygotowanie
metodologii badań i stworzenie narzędzia do ich przeprowadzenia.
Zadaniem zespołu będzie również usytematyzowanie i analiza
informacji pozyskanych w czasie prac paneli eksperckich a następnie
przygotowanie raportów, służących do dalszych prac projektowych tj
budowy scenariuszy rozwoju otoczenia i rozwoju uczelni w
perspektywie 2030r. Aby zoptymalizować prace ekspertów stworzono
narzędzie informatyczne, umożliwiające sprawne zebranie i analizę
efektów prac panelowych.
2. W Morach pod Warszawą, w dniach 28 i 29 września, odbył
się panel organizacyjny ekspertów zaproszonych do udziału
w Projekcie Akademickie Mazowsze 2030. W spotkaniu
uczestniczyli również członkowie Komitetu Sterującego i Zespołu
Projektowego. Lider Merytoryczna Projektu prof. Janina Jóźwiak
przypomniała cele Projektu oraz wynikające z nich zadania dla
ekspertów. Kierownik Projektu Mariusz Wielec poinformował
zebranych o zaawansowaniu prac oraz zmianach zachodzących w
otoczeniu, które mają wpływ na Projekt. Prof. dr hab. Ewa Chmielecka
podzieliła się z zebranymi wiedzą nt trendów w europejskim
szkolnictwie wyższym oraz wyzwań jakie stoją przez polskimi
uczelniami. O szkolnictwie wyższym w województwie mazowieckim, w

kontekście strategii tego obszaru opowiedział zebranym dr Tomasz
Sławiński – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego. Metodologię foresight, na przykładzie dotychczas
zrealizowanych projektów (Narodowy Program Foresight Polska 2020,
Foresight regionalny Mazovia), przybliżył zebranym dr Jacek Kuciński
(członek Komitetu Sterującego), który przygotował również informację
szczegółową dla ekspertów, przedstawiającą ich zaangażowanie w
Projekcie i procedury prac paneli. Eksperci mogli również dowiedzieć
się jakie będzie informatyczne wsparcie prac zespołowych – za
pośrednictwem portalu Projektu – o czym opowiedzieli Anna Muniak
(Koordynator Projektu w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik
Komputerowych) oraz Jarosław Jakubowski (wykonawca Portalu).
Panel był również okazją do pierwszego spotkania Liderów,
Moderatorów i Sekretarzy poszczególnych grup eksperckich.
Efektem dwudniowego spotkania będzie również “Przewodnik
Eksperta”.
Zainteresowanych szczegółami prezentacji przestawionych podczas
panelu zapraszamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie
internetowej.
3. Dnia 28 września br. odbyło się spotkanie Komitetu
Sterującego Projektu, podczas którego omówiono:
a. stopień realizacji badania “Analiza potencjału szkół wyższych
Warszawy i Mazowsza” wykonywanego na zlecenie Szkoły
Głównej Handlowej;
b. możliwość nawiązania bliższej współpracy z organami
/instytucjami władz i samorządu oraz ich czynnego włączenia w
prace projektowe.

Najbliższe wydarzenia projektowe:
1. Realizacja paneli eksperckich pierwszej i drugiej tury oraz
indywidualne prace ekspertów – przełom października i listopada br.
2. Zakończenie badania nt potencjału szkół wyższych Warszawy
i Mazowsza.

