
PROGRAM         2021
CZWAR TEK, 15 lip ca 2021 

 
10:00-11:00 Re je stra cja uczest ni ków kon fe ren cji, po wi tal ny bu fet: ka wa, na po je, ciast ka  
11:00-11:15 Otwar cie kon fe ren cji 

• Prof. Ar ka diusz Mę żyk, prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP),  
rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej 

• Wal de mar Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy” 
• Prof. Michał Kleiber, przewodniczacy Polskiego Komitetu ds. UNESCO, przewodniczący Rady International 

Visibility Project (IntVP)  
11:15-11:30 Wystąpienie oficjalne 

• Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik rządu do spraw reformy 
funkcjonowania instytutów badawczych 

 
11:30-13:00 SESJA PLENARNA I 

Świa to wy kra jo braz aka de mic ki – Miej sce dla pol skich uczel ni 
Pro wa dzą cy: 
• Prof. Ma rek Pa weł czyk, prze wod n. Ko mi te tu Po li ty ki Na uko wej, pro rek tor ds. na uki i roz wo ju Po li tech ni ki Ślą skiej 
Mów cy: 
• Prof. Ma rek Kwiek, kie row nik Cen trum Ba dań nad Po li ty ką Pu blicz ną UAM w Po zna niu: – Glo bal na su per li ga 

– dla cze go war to być wśród 1000 naj lep szych uczel ni ba daw czych na świe cie 
• Wal de mar Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy”, wi ce pre zy dent IREG Ob se rva to ry  

on Aca de mic Ran king and Excel len ce: – Pre stiż w za się gu rę ki – In ter na tio nal Vi si bi li ty Pro ject (IntVP) da je na dzie ję 
• Phil Ba ty, Chief Know led ge Of fi cer, Ti mes Hi gher Edu ca tion: – Pol skie uczel nie w ran kin gach THE [on li ne] 
Dys ku sja  

13:00-14:00 lunch  
14:00-15:00 SESJA II – DYSKUSJA PANELOWA (in En glish) 

Szkol nic two wyż sze po pan de mii COVID-19 – jak to wi dzą in ni  
Pro wa dzą cy: Prof. Grze gorz Ma zu rek, rek tor Aka de mii Le ona Koź miń skie go 
Pa ne li ści: 
• Prof. Lau ritz Holm-Nie lsen, prze wod ni czą cy pa ne lu eks per tów IDUB, b. rek tor Uni wer sy te tu w Aar hus  

(Da nia): – Kra jo braz po pan de mii – co się zmie ni ło, co z te go po zo sta nie?  
• Prof. Mir ko De gli Espo sti, pro rek tor Uni wer sy te tu w Bo lo nii (Wło chy): – Do świad cze nia pan de mii COVID-19 

z per spek ty wy naj star sze go uni wer sy te tu w Eu ro pie 
• Ge ro Fe der ke il, Ma na ging Di rec tor of U -Mul ti rank, Cen tre for Hi gher Edu ca tion (Ger ma ny):  

– Ta ilo red ap pro ach ne eded to catch -up le ar ning post -COVID in Eu ro pe 
Komentarz: 
• Alex Usher, Prezes Zarządu, Higher Education Strategy Associates (Canada)   

15:00-15:50 SESJA PLENARNA III (in En glish) 
Ran kin gi mię dzy na ro do we – me to do lo gie bez ta jem nic (część I) 
Ran kin gi stwa rza ją uczel niom atrak cyj ne moż li wo ści mię dzy na ro do we go po zy cjo no wa nia się, okre śla nia po żą da nych 
part ne rów do współ pra cy i mo ni to ro wa nia re form. Wy ma ga to roz po zna nia za let i sła bo ści po szcze gól nych me to do lo gii 
ran kin go wych. Pod czas se sji za pre zen to wa ne zo sta ną „od kuch ni” uzna ne ran kin gi mię dzy na ro do we (QS World Uni -
ver si ty Ran kings i US News Best Glo bal Uni ver si ties Ran king) ze szcze gól nym uwzględ nie niem po zy cji pol skich uczel ni. 
Pro wa dzą ca: Ju sty na Ko pań ska, li der ka Sek cji Akre dy ta cji i Ran kin gów Mię dzy na ro do wych, Po li tech ni ka Łódz ka 
Mów cy: 
• An drew MacFarlane, Ran kings Ma na ger, QS In tel li gen ce Unit, QS Qu acqu arel li Sy monds (Uni ted King dom):  

QS World Uni ver si ty Ran kings de ve lop ment [on li ne] 
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• Ro bert Mor se, Chief Da ta Stra te gist for US News & World Re port (USA): – Po lish Uni ver si ties in the US News 
Best Glo bal Uni ver si ties Ran kings – the ir chan ces and op por tu ni ties to ad van ce [on li ne] 

Dys ku sja  
15:50-16:00 prze rwa ka wo wa  
16:00-17:15 SESJA IV – DYSKUSJA PANELOWA 

Ini cja ty wa Uni wer sy te tów Eu ro pej skich – na ile zmie nia kra jo braz Eu ro pej skiej Prze strze ni  
Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki? 
Mi ja ją dwa la ta od wy ło nie nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską pierw szych 17 kon sor cjów uczel ni, któ rych ce lem jest kształ -
to wa nie pio nier skich roz wią zań praw dzi wie trans gra nicz nych, eu ro pej skich kam pu sów uni wer sy tec kich. W cią gu tych 
dwóch lat ini cja ty wę, pier wot nie głów nie zo rien to wa ną na kre owa nie no wa tor skich roz wią zań edu ka cyj nych, roz bu do -
wa no o wy miar ba daw czy, a tak że wzmoc nio no o 24 kon sor cja wy ło nio ne w dru giej edy cji kon kur su. Wśród pra wie 280 
uczel ni eu ro pej skich uczest ni czą cych w pro jek cie jest pol skich 11 uni wer sy te tów i po li tech nik. Przed sta wi cie le kil ku 
z nich prze dys ku tu ją, ja kie ko rzy ści uczel nie te już od nio sły z włą cze nia się w ini cja ty wę za pro po no wa ną w 2017 ro ku 
przez pre zy den ta Em ma nu ela Ma cro na, z ja ki mi pro ble ma mi w re ali za cji swych za mie rzeń mu szą się zmie rzyć, jak 
pla nu ją swój dal szy roz wój i in te gra cję, wresz cie – ja kie wspar cie ze stro ny władz kra jo wych i eu ro pej skich by ło by po żą -
da ne, aby przy spie szyć bu do wa nie praw dzi wych Uni wer sy te tów Przy szło ści. 
Pro wa dzą cy: Prof. Sta ni sław Ki stryn, peł no moc nik Rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go ds. współ pra cy w ra mach  
Una Eu ro pa, b. pro rek tor UJ ds. ba dań na uko wych i fun du szy struk tu ral nych 
Mów cy: 
• Prof. Piotr Step now ski, rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go (kon sor cjum SEA-EU Eu ro pe an Uni ver si ty of the Se as) 
• Prof. Bo gu mi ła Ka niew ska, rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza (kon sor cjum EPICUR) 
• Dr hab. Iza bel la Pi sa rek, prof. UO, pro rek tor Uni wer sy te tu Opol skie go (kon sor cjum FORTHEM) 
• Dr hab. Jo an na Osie je wicz, prof. UW, peł no moc nik pro rek to ra Uni wer sy te tu War szaw skie go ds. współ pra cy 

mię dzy na ro do wej (kon sor cjum 4EU+) 
Ko men tarz: 
• Dr An na Bu dza now ska, prze wod ni czą ca Ra dy ds. Pla nu dla Pra cy i Roz wo ju, MRPiT  

17:15-17:30 prze rwa ka wo wa  
17:30-18:30 SESJA V – DYSKUSJA PANELOWA 

Ro la akre dy ta cji mię dzy na ro do wych w za rzą dza niu stra te gicz nym pol ski mi uczel nia mi  
W pro gra mie „Akre dy ta cje za gra nicz ne” w ra mach dzia ła nia 3.3 „Umię dzy na ro do wie nie pol skie go szkol nic twa wyż -
sze go” pro gra mu POWER pol skie uczel nie wy stą pi ły o po nad 200 akre dy ta cji za gra nicz nych. Zgod nie z de kla ro wa ny -
mi opi nia mi rek to rów akre dy to wa nych uczel ni, in ten cją nie jest je dy nie zdo by cie sa me go cer ty fi ka tu, ale prze ło że nie 
za ło żeń akre dy ta cji i kry te riów cer ty fi ka cyj nych na kon kret ny pro ces dy na micz ne go za rzą dza nia zmia ną w uczel niach. 
Ce lem se sji bę dzie pre zen ta cja roz wią zań de cy zyj nych w za kre sie akre dy ta cji za gra nicz nych wdro żo nych w wio dą cych 
pol skich uczel niach. Zo sta ną za pre zen to wa ne przy kła dy akre dy ta cji pro gra mo wych i in sty tu cjo nal nych i ich prze ło że -
nie na do sko na le nie pro ce sów za rzą dza nia uczel nia mi w ob sza rze na uki, kształ ce nia i współ pra cy z oto cze niem, 
a tak że zmia na mi w tych ob sza rach. 
Pro wa dzą cy: Prof. Krzysz tof Jóź wik, rek tor Po li tech ni ki Łódz kiej 
Uczest ni cy pa ne lu: 
• Prof. Ja ro sław Gór niak, pro rek tor ds. roz wo ju Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 
• Prof. An drzej Ka le ta, rek tor Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu 
• Prof. Mar cin Mo niusz ko, pro rek tor Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Bia łym sto ku (tbc) 
Dys ku sja 

18:30 Za koń cze nie pierw sze go dnia ob rad 
18:30-19:30 Ne twor king  
19:30-22:00 Con fe ren ce Din ner – Ga la Na gro dy „ELSEVIER Re se arch Im pact Le aders 2020”      
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PIĄ TEK, 16 lip ca 2021  
09:30-10:00 po ran na ka wa 
 
10:00-10:20 Wystąpienie wprowadzające 

• Alex Usher, President, Higher Education Strategy Associates HESA (Canada): – Szkolnictwo Wyższe na świecie  
– prognoza eksperta  

10:20-11:30 SESJA PLENARNA VI (in En glish) 
Ran kin gi mię dzy na ro do we – me to do lo gie bez ta jem nic (część II) 
Ran kin gi stwa rza ją uczel niom atrak cyj ne moż li wo ści mię dzy na ro do we go po zy cjo no wa nia się, okre śla nia po żą da nych part ne rów do współ -
pra cy i mo ni to ro wa nia wdra ża nych re form. Wy ma ga to roz po zna nia za let i sła bo ści po szcze gól nych me to do lo gii ran kin go wych. Pod czas 
se sji za pre zen to wa ne zo sta ną „od kuch ni”, przez ich au to rów, uzna ne ran kin gi mię dzy na ro do we (Ran king Szan ghaj ski i U -Mul ti rank)  
ze szcze gól nym uwzględ nie niem obec no ści w nich pol skich uczel ni. 
Pro wa dzą cy: Ju sty na Ko pań ska, li der ka Sek cji Akre dy ta cji i Ran kin gów Mię dzy na ro do wych, Po li tech ni ka Łódz ka 
Mów cy: 
• Lu Wang, Ran king Ma na ger, ShanghaiRanking Con sul tan cy (Chi na): – Shan ghai Ran kings – new de ve lop ments [on li ne] 
• Ge ro Fe der ke il, U -Mul ti rank Co or di na tor, Cen tre of Hi gher Edu ca tion „CHE” (Ger ma ny): – U -Mul ti rank – stra te gic  

po si tio ning of uni ver si ties – pla ce of Po land 
• Mir ko De gli Espo sti, pro rek tor Uni wer sy te tu w Bo lo nii: – Wło skie uczel nie wo bec ran kin gów świa to wych 
Dys ku sja  

11:30-12:00 prze rwa ka wo wa   
12:00-12:50 SESJA PLENARNA VII 

Ewa lu acja dzia łal no ści na uko wej w Pol sce 2020 – teo ria i prak ty ka 
Pro wa dzą cy: Dr Zyg munt Kra siń ski, do rad ca stra te gicz ny Dy rek to ra NCBR 
Mów cy: 
• Prof. Bła żej Sko czeń, prze wod ni czą cy Ko mi sji Ewa lu acji Na uki, pro fe sor Po li tech ni ki Kra kow skiej: – „Ma pa dro go wa”  

ewa lu acji na uki w Pol sce – pół ro ku przed star tem 
• Prof. Teo fil Je sio now ski, rek tor Po li tech ni ki Po znań skiej, prze wod ni czą cy KRPUT: – Ewa lu acja – spoj rze nie ze stro ny uczel ni 
• Ma rek Mi chaj ło wicz, za stęp ca dy rek to ra Ośrod ka Prze twa rza nia In for ma cji – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go:  

– Sys tem Ewa lu acji Do rob ku Na uko we go 
 
12:50-13:05 Wy stą pie nie part ne ra kon fe ren cji 

• Sebastian Kawałko, Asseco Data System 
 
13:05-13:20 Prezentacja Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich – EngiRank 

• Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, Wal de mar Si wiń ski, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 
 
13:20-14:10 SESJA PLENARNA VIII 

Za rzą dza nie ob sza rem kom pe ten cji ran kin go wych na uczel niach – „do bre prak ty ki”, pro ble my,  
re ko men da cje 
Prowadzący: Dr Wojciech Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni; pracownik dydaktyczny UJ 
Mówcy: 
• Iryna Poniatowska, specjalistka ds. rankingów, Uniwersytet Warszawski 
• Prof. dr hab. Łukasz Bogucki, prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego 
• Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej  

14:10-14:30 SE SJA KOŃ CO WA 
Ran kin gi a wy zwa nia sto ją ce przed na uką i szkol nic twem wyż szym w Pol sce 
• Prof. Michał Zasada, wiceprzewodniczący KRASP, rektor SGGW 
• Wal de mar Si wiń ski, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”  

14:30-15:15 Fa re well san dwich lunch


