
 
 

Webinarium 

„Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.   

Nowe wyzwania w świetle komunikatu i dyskusji podczas konferencji ministrów  

w Rzymie, listopad 2020 r.”  

Termin| 9 grudnia 2020 r. godz.10:00 – 11:30. 

Wydarzenie on-line – zaproszenie do wirtualnej sali konferencyjnej otrzymają osoby, które 

dokonają rejestracji na webinarium.  

Link do rejestracji: https://szkolnictwowyzsze-frsewebinarium.clickmeeting.com/nowe-

wyzwania-w-eosw/register?_ga=2.139608051.1173701849.1606919941-

1107575312.1606205863 

 

Cel webinarium: Pandemia nie zatrzymała potrzeby współpracy i wymiany doświadczeń 

związanych z rozwojem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dbałością o jakość 

kształcenia w szkołach wyższych i o efektywność ich działalności. Cały świat funkcjonuje w 

zmienionych warunkach, a szkoły wyższe próbują dostosowywać kształcenie i prowadzenie 

badań do nowych okoliczności. Wszyscy patrzymy z nadzieją w przyszłość i planujemy 

działania zakładając jak najszybszy powrót do normalności. 

Podczas webinarium przedstawicie polskiego środowiska akademickiego, którzy wzięli udział 

w wirtualnej konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego przedstawią jej najważniejsze 

punkty i założenia. Relacje te zostaną uzupełnione komentarzami nawiązującymi do zadań, 

jakie powinny uwzględnić w swoich planach na najbliższą przyszłość polskie szkoły wyższe i 

inne instytucje szkolnictwa wyższego, dla których jakość kształcenia i prowadzenie badań są 

ściśle powiązane z aktywnością we współpracy międzynarodowej.  

Adresaci webinarium: Webinarium jest wspólną inicjatywą Zespołu Bolońskiego KRASP i 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności) i jest adresowane przede wszystkim do tych przedstawicieli uczelni, 

którzy są zainteresowani zdobyciem lub zaktualizowaniem wiedzy dotyczącej wyżej 

wymienionych zagadnień oraz upowszechnieniem ich w macierzystych jednostkach. Nasze 

zaproszenie kierujemy w szczególności do prorektorów ds. kształcenia, ds. współpracy 

międzynarodowej i ich pełnomocników.  

Przebieg webinarium:  

10:00 – 10:05 Otwarcie i powitanie w imieniu organizatorów 

dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

10:05 – 10:35 Wprowadzenie w tematykę webinarium: główne tezy Komunikatu 

Rzymskiego: wartości ERA (Europejskiego Obszaru Badawczego) i EHEA 

(Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego), autonomia akademicka 
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oraz stanowisko KRASP i RGNiSzW wobec Komunikatu   

prof. dr hab. Wiesław Banyś (Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP) 

10:35 – 11:00 Panel dyskusyjny: Co nowego wnosi Komunikat Rzymski do EHEA 

(Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego)?   

 dr inż. Dorota Piotrowska (Politechnika Łódzka): szkolnictwo 
wyższe wobec wyzwań technologicznych przyszłości;   

 dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH (Szkoła Główna 
Handlowa): odpowiedzialność uczelni za otoczenie społeczne, 
nowy model współpracy pomiędzy nimi; 

 Jakub Grodecki wiceprzewodniczący Europejskiej Unii 
Studentów: Komunikat Rzymski z punktu widzenia studenta 

 Jolanta Urbanik, pełnomocnik rektora ds. Procesu 
Bolońskiego na Uniwersytecie Warszawskim: Komunikat 
Rzymski punktu widzenia uczelni jako instytucji oferującej 
kształcenie. 

11:00 – 11:25 Komentarze i odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników  

11:25 – 11:30 Podsumowanie spotkania  

 


