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Zakończyły się prace ekspertów w ramach Działania 3
Analiza SWOT i PEST
Od 15 do 18 listopada 2010 w Akademii Leona Koźmińskiego odbyły
się ostatnie spotkania ekspertów poszczególnych paneli
tematycznych.
- Obecnie liderzy paneli opracowują sprawozdania z prac dla grupy topekspertów. Następny krok to właśnie konsultacja sprawozdań w ramach tej
grupy. – powiedziała Daria Kubiak, koordynator projektu „Akademickie
Mazowsze 2030”, Akademia Leona Koźmińskiego.
Eksperci pracowali w czterech panelach – strategiczne kierunki kształcenia
(Panel nr 1), model absolwenta (Panel nr 2), model uczelni (Panel nr 3),
budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym (Panel nr 4).
Wszystkie prace w ramach Działania 3 powinny zakończyć się do 31 grudnia
2010 roku. Wtedy też zostaną wydane raporty z analiz SWOT i PEST.
IX posiedzenie Komitetu Sterującego
23 listopada 2010 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego projektu
„Akademickie Mazowsze 2030”.
Podczas spotkania omówiono stan realizacji prac w ramach Działania 3, w tym
prace paneli ekspertów, propozycje dodatkowych badań oraz ideę i zakres prac
Grupy Wsparcia.

- W najbliższym czasie poznamy wyniki prac paneli ekspertów i przystąpimy
do tworzenia raportu podsumowującego cały etap projektu, czyli Działanie
3. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu, Politechnika
Warszawska.
Wśród omawianych propozycji dodatkowych badań znalazły się m.in.:
„Prognoza demograficzna młodzieży akademickiej Warszawy i Mazowsza”,
„Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów
uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy”, „Współpraca
i komunikacja pracodawców i środowiska akademickiego na Mazowszu”,
„Ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”, itp.
Spotkanie poprowadzili: Mariusz Wielec, kierownik projektu, zastępca
Kanclerza ds. rozwoju, Politechnika Warszawska oraz Piotr Kubica,
przewodniczący Komitetu Sterującego, Politechnika Warszawska.
Wstępny termin następnego posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono na
14 grudnia 2010 roku. Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej.
Grupa Wsparcia rozpoczyna swoje prace
Od 6 do 17 grudnia 2010 roku w ramach projektu „Akademickie
Mazowsze 2030” odbędą się seminaria Grupy Wsparcia złożonej
ze studentów i młodych pracowników naukowych.
Zadaniem Grupy Wsparcia, powołanej przez Komitet Sterujący projektu,
będzie m.in. obserwacja i analiza prac badawczych prowadzonych w ramach
projektu. Studenci i młodzi pracownicy naukowi będą mieli szansę:
uczestniczyć w kluczowym projekcie foresight dotyczącym przyszłości
szkolnictwa wyższego;
zdobyć wiedzę i doświadczenia na temat projektów realizowanych
metodą foresight;
wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę pisemną o tematyce
z zakresu projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz idei Foresight,
wygrać staż lub praktykę w wybranej przez siebie renomowanej firmie
lub instytucji.
Seminaria odbędą się na uczelniach realizujących projekt. Zaplanowanych jest
6 spotkań seminaryjnych. Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorów
projektu na uczelniach.

Znamy już skład panelu top-ekspertów
Panel top-ekspertów to 10-osobowa grupa złożona z przedstawicieli
szkół realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030”
oraz przedstawiciela instytucji zewnętrznej i uczelni nie biorącej
bezpośredniego udziału w projekcie.
W skład grupy top-ekspertów wchodzą:
prof. dr hab. Romuald Kotowski, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych;
prof. Krzysztof Kurzydłowski, Politechnika Warszawska;
prof. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego;
dr Tomasz Perkowski, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej;
prof. Sławomir Podlaski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
o. prof. Jacek Salij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa;
prof. Urszula Sztanderska, Uniwersytet Warszawski.
Pierwsze zadanie grupy top-ekspertów to analiza wyników paneli
tematycznych, identyfikacja kluczowych czynników rozwoju szkolnictwa
wyższego Warszawy i Mazowsza na poziomie ogólnym oraz wstępna
identyfikacja podstawowych osi, według których będą budowane zintegrowane
scenariusze
Pierwsze spotkanie panelu top-ekspertów
10 grudnia 2010 w Akademii Leona Koźmińskiego o godzinie
10.00, w ramach Działania 3 odbędzie się pierwszy panel
top-ekspertów.
Eksperci zapoznają się i zaopiniują wyniki prac paneli tematycznych.
Ostatecznym efektem ich prac na tym etapie projektu będzie m.in. wstępna
identyfikacja podstawowych osi, według których budowane będą przyszłe
scenariusze rozwoju szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie
2030 roku.
W ramach Działania 3 przewidziany jest 1 panel top-ekspertów.

