Konferencja
„Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Nowe wyzwania w świetle zmodyfikowanej agendy modernizacji szkolnictwa
wyższego oraz oferty programu Erasmus+ w roku 2019.”

Warszawa | 6 grudnia 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Cel: Polskie uczelnie są częścią Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W tym obszarze wszyscy powinni mieć prawo do kształcenia, całożyciowego podnoszenia kompetencji
i zatrudnienia nieograniczonego granicami państw i barierami administracyjnymi.
Wdrażana Konstytucja dla Nauki pozwala na pełne korzystanie z oferty europejskiego
programu edukacyjnego Erasmus+ i rekomenduje umiędzynarodowienie, jako narzędzie
dbania o jakość i atrakcyjność oferowanych programów studiów.
Dobra implementacja Ustawy 2.0 wspomagana jest przez znajomość trendów rozwojowych
dla szkolnictwa wyższego w Europie. Z tego względu podczas konferencji zwrócimy uwagę
uczestników na wybrane zagadnienia, które są powiązane z ofertą programu Erasmus+ oraz
kierunkami zmian w europejskim i polskim szkolnictwie wyższym, a mianowicie: ideę
Uniwersytetów Europejskich, która ma zapewnić nową jakość współpracy określonych grup
(sieci) uczelni, kształcenie na studiach doktoranckich oraz kształcenie na 5. poziomie Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
Uczestnicy: Konferencja jest wspólną inicjatywą KRASP i FRSE (Narodowej Agencji programu
Erasmus+) i jest adresowana do przedstawicieli wszystkich uczelni zrzeszonych w KRASP,
którzy są zainteresowani zdobyciem lub zaktualizowaniem wiedzy na powyżej zdefiniowane
zagadnienia i upowszechnienie ich w macierzystych jednostkach.

Verte! ->

RAMOWY PROGRAM
10:30–11:00

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników (przedstawiciel KRASP i FRSE)
Wystąpienie 1
Przegląd kierunków rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego
w świetle zapisów zawartych w komunikacie ministrów właściwych
ds. szkolnictwa wyższego ogłoszonym na konferencji w Paryżu,
25 maja 2018 r.

11:00–13:00

Wystąpienie 2
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Nowa inicjatywa w europejskim szkolnictwie wyższym – Europejskie
Uniwersytety. Przesłanki do ich tworzenia, zakres działań, sposoby
finansowania.
Dyskusja z uczestnikami konferencji po każdym wystąpieniu.

13:00–14:00

Przerwa obiadowa
Wystąpienie 3
dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Szkoły doktorskie jako nowy sposób organizacji kształcenia kandydatów
do uzyskania stopnia naukowego doktora.

14:00–16:00

Wystąpienie 4
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH
przewodnicząca Zespołu Bolońskiego KRASP
Kształcenie przez szkoły wyższe na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
– przesłanki za i przeciw, przykłady zastosowania.
Dyskusja z uczestnikami konferencji po każdym wystąpieniu.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do
i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

