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INFORMACJA OGÓLNA O ZAŁOŻENIACH PROJEKTU POMOCOWEGO MNiSW-PW
PT. „POLSKO – UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI PRZEDSTAWICIELSKICH REPREZENTUJĄCYCH
REKTORÓW, NA RZECZ DOSKONALENIA DZIAŁANIA UCZELNI” – ETAP III
Informacja ogólna
Projekt jest realizowany w okresie: 1.08.2018 – 30.09.2021 w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Politechnikę Warszawską, we współdziałaniu z partnerami polskimi
(Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi
(Związek Rektorów Uczelni Ukrainy – ZRUU), pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy.
Idea Projektu
Realizacja współdziałania rektorów polskich i ukraińskich w sferze governance in HEIs, w zakresie
doskonalenia zarządzania uczelniami z poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, w poszukiwaniu
pożądanej równowagi między samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń
własnych obu krajów i rozwiązań międzynarodowych, a także dedykowanych badań.
Geneza i założenia wstępne
Intencją Projektu jest konkretyzacja założeń Umowy o partnerstwie pomiędzy KRASP i Związkiem
Rektorów Uczelni Ukrainy podpisanej w Warszawie w dniu 19 grudnia 2014 r. oraz Umowy Trójstronnej o
partnerstwie i współpracy KRASP – URHEIU – FRP, podpisanej w Warszawie w dniu 14 listopada 2017 r., w
formie wspólnych działań, prowadzących do osiągnięcia konkretnych rezultatów doskonalących
funkcjonowanie uczelni jako instytucji. Tym samym osiągnięty zostanie pozytywny efekt realizacji
wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie szkolnictwa wyższego na
wszystkich trzech poziomach – na poziomie międzyuczelnianym, na poziomie organizacji
przedstawicielskich, zrzeszających uczelnie reprezentowane przez rektorów w obu krajach, oraz na
poziomie międzyrządowym.
Uczestnicy Projektu
Kadra zarządzająca uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, eksperci w sferze governance
w szkolnictwie wyższym.
Celem projektu jest
Doskonalenie w obu krajach reguł procesów zarządczych w uczelniach oraz podnoszenie kompetencji
organów jednoosobowych, w tym rektorów i prorektorów, w wyniku realizacji w konkretnych formach
współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego między Konferencjami Rektorów z Polski i Ukrainy, a także
Fundacją Rektorów Polskich, na zasadach i w trybie określonym w Umowie Trójstronnej KRASP-URHEIUFRP.
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Wybrane działania realizowane w ramach Etapu III w roku 2020:
➢ Analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych i modeli zarządzania w szkolnictwie
wyższym
Przeprowadzenie ekspertyzy nt. wybranych zagadnień sfery governance w szkolnictwie wyższym
(statuty, organy uczelni, zarządzanie uczelniami) i opracowywanie raportów przez ekspertów
polskich i ukraińskich, z uwzględnieniem aktualnych dokumentów renomowanych instytucji
międzynarodowych.
➢ Seminaria eksperckie nt. strategicznych problemów w szeroko rozumianej sferze governance in
higher education
Seminaria eksperckie w roku 2020 obejmują zagadnienia ewaluacji nauki, kwestie szkół
doktorskich i politykę kadrową, a także seminaria na poziomie krajowych instytucji działających na
rzecz jakości kształcenia, kształcenia doktorantów oraz jakości działalności naukowej (NAQA, KEN i
PKA).
➢ Wizyty studyjne na Ukrainie i w Polsce
Wizyty studyjne delegacji rektorów z Polski w ośrodkach akademickich na Ukrainie oraz rektorów
ukraińskich w Polsce mają na celu pozyskiwanie informacji o stanie rozwoju, rozwiązaniach i
dorobku goszczących uczelni partnerskich, w celu wykorzystywania zdobytej wiedzy w polityce
rozwojowej uczelni macierzystych, a także zbliżenie rozwiązań w uczelniach ukraińskich do
standardów europejskich, oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, prowadzących do
intensyfikacji współpracy naukowej pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi.
➢ Polsko-ukraińskie seminarium rektorów wraz z debatą rektorską
Trzecie seminarium i debata rektorów (zorganizowane przy okazji wizyty studyjnej w Łodzi) ma
być poświęcone wybranym, istotnym zagadnieniom sfery governance i modelu organizacji i
zarządzania uczelnią, z odniesieniami do doświadczeń europejskich i analizy statutów w obu
krajach.
➢ I Szkoła Zarządzania Strategicznego dla rektorów/prorektorów członków ZRUU w Polsce
Przewiduje się, że Szkoła Zarządzania Strategicznego dla rektorów/prorektorów uczelni Ukrainy
zostanie zorganizowana w 2020 (październik) po raz pierwszy, bazując się na modelu i
doświadczeniach organizacji przez FRP i Lidera Projektu, już 22ch analogicznych Szkół dla
rektorów/prorektorów oraz kanclerzy i kwestorów polskich. Udział w Szkole weźmie 25
rektorów/prorektorów uczelni ukraińskich, uzgodnionych z partnerami Projektu. Do udziału w
Szkole Rektorów zostaną zaproszeni aktualni Przewodniczący ZRUU i KRASP oraz wiceministrowie
odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w obu krajach, w celu udziału w jednej z debat panelowych.
Uwarunkowania w 2020 roku
Ze względu na szczególne okoliczności związane z pandemią koronawirusa COVID-19, kalendarz
działań międzynarodowych zaplanowanych na I połowę 2020 r. uległ pewnym zmianom, np. wizyta
studyjna wraz z polsko-ukraińską Debatą Rektorów w dn. 31 marca br. została przełożona na październik
bieżącego roku zakładając, że uwarunkowania sanitarno-epidemiologiczne i przepisy państwowe na to
pozwolą.
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