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X posiedzenie Komitetu Sterującego
14 grudnia 2010 roku w Gmachu Głównym Politechniki
Warszawskiej odbyło się X posiedzenie Komitetu
Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Podczas
spotkania
podsumowano
działania
merytoryczne
zrealizowane w ramach projektu w 2010 roku. – Kończymy właśnie
prace w ramach Działania 3. Przygotowujemy raport z analiz SWOT
i PEST. W następnym roku rozpoczniemy prace nad
sformułowaniem priorytetowych zagadnień i hipotez dotyczących
przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na
Mazowszu. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu
„Akademickie Mazowsze 2030”.
Spotkanie poprowadzili: Mariusz Wielec, kierownik projektu, z-ca
Kanclerza ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Piotr Kubica,
przewodniczący Komitetu Sterującego, Politechnika Warszawska.
Wstępny termin następnego posiedzenia Komitetu Sterującego
ustalono na 26 stycznia 2011 roku.

Pierwsze spotkanie panelu top-ekspertów
10 grudnia 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego
odbył się pierwszy panel top-ekspertów.
Zasadniczym celem spotkania było zintegrowanie wyników prac
paneli tematycznych i przeniesienie ich na ogólniejszy poziom całego
systemu edukacji wyższej w regionie.
Prace top-ekspertów obejmowały m.in. identyfikację kluczowych
czynników rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie do roku 2030 na
podstawie wyników pracy paneli tematycznych („Strategiczne kierunki
kształcenia”, „Model absolwenta”, „Model uczelni”, „Budowa
powiązań z otoczeniem gospodarczym”).
Uczestnicy spotkania dyskutowali także o kierunkach kształcenia,
które będą miały znaczenie dla Gospodarki Opartej na Wiedzy
w perspektywie 2030 roku, o najważniejszych charakterystykach
uczelni i systemu, określających „idealny” dla wspierania GOW model.
Omawiano także czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju
uczelni wyższych w Warszawie i na Mazowszu do 2030 roku.
Spotkanie poprowadziła prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna
Projektu.

Powstaje raport z analiz SWOT i PEST zrealizowanych
w ramach Działania 3
Do 31 stycznia 2011 zakończą się prace realizowane
w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze
2030”. Eksperci Akademii Leona Koźmińskiego opracują
raport podsumowujący prace paneli eksperckich.
W ramach Działania zorganizowano dwa spotkania czterech paneli
eksperckich („Strategiczne kierunki kształcenia”, „Model absolwenta”,
„Model uczelni”, „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”).
Eksperci poszczególnych paneli przeprowadzili analizę SWOT i PEST
zawierającą wybór kluczowych czynników wpływających na rozwój
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Obecnie powstaje raport podsumowujący efekty prac paneli
eksperckich. Raport opracowywany jest przez ekspertów Akademii
Leona Koźmińskiego.

Z końcem stycznia 2011 roku rusza III etap projektu
„Akademickie Mazowsze 2030”
W ramach III etapu realizowane będą trzy działania:
budowanie ścieżek rozwoju, budowanie scenariuszy,
konsultacje scenariuszy.
Prace obejmować będą panele ekspertów oraz top-ekspertów.
Przeprowadzone
zostaną
dwie
rundy
badania
Delphi,
charakterystycznego dla projektów typu Foresight oraz analiza
krzyżowa wpływów. Rezultatem działań będzie przygotowanie trzech
najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju otoczenia
zewnętrznego i uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.
Wypracowane scenariusze poddane zostaną konsultacjom społecznym
– badanie OMNIBUS. Zorganizowane zostaną panele dyskusyjne
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz
młodzieży.
Prace w ramach III etapu potrwają do lutego 2012 roku i zakończą się
ostatecznym opracowaniem trzech scenariuszy rozwoju uczelni
wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.

