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18 października 2016 r.
WARSZAWA

HARMONOGRAM KONFERENCJI AFI 2016

09.30 - 10.00

Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10.00 - 10.20

Otwarcie konferencji i powitanie

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum
Prawa i Edukacji

10.20 - 10.50

Wystąpienie inauguracyjne

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.50 - 11.20

Stanowisko MNiSW w sprawie planowanych zmian
ustawowych

Prof. dr hab. Aleksander Bobko
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.20 - 11.50

Stanowisko PKA

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

11.50 - 12.20

Przedstawienie stanowiska studentów dotyczącego
zmian ustawowych

Ariel Wojciechowski
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

12.20 - 12.35

Przerwa kawowa

12.35 - 13.05
Przedstawienie programu i sposobu realizacji
projektu Ustawa 2.0
13.05 - 13.35
13.35 - 14.10

Prof. dr hab. Hubert Izdebski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Prawa
Dr hab. Arkadiusz Radwan
Instytut Allerhanda

Lunch
Panel dyskusyjny dotyczący m.in.:
• projektu stworzenia przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego własnego, bezpłatnego
systemu antyplagiatowego dla wszystkich
uczelni,

14.10 - 15.50

• zniesienia części obowiązków sprawozdawczych
i informacyjnych związanych z koniecznością
przedkładania przez organy uczelni stosownych
oświadczeń do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w Systemie POL-on,
• zmian w programach kształcenia i Krajowych
Ramach Kwaliﬁkacji,
• nowych kompetencji i zadań Polskiej Komisji
Akredytacyjnej,
• usunięcia przepisów ustawy odnoszących się do
pojęcia wzorcowych efektów kształcenia.

15.50 - 16.00
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Europejskie Forum
Prawa i Edukacji
Al. Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa
tel. kom.: (+48) 501 551 043
e-mail: kontakt@efpe.org.pl

Szanowni Państwo,

www.efpe.org.pl

mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji
Akademickie Forum Innowacji AFI 2016 organizowanej przez Europejskie Forum
Prawa i Edukacji, która odbędzie się 18 października 2016 r. w Warszawie. Tematami
wiodącymi tegorocznej edycji będą zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz założenia kompleksowej reformy ustawowej przygotowywanej
dla szkolnictwa wyższego w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo nauki i
Szkolnictwa Wyższego projektu - USTAWA 2.0.
Od 1 października br. wejdą w życie istotne zmiany w obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące m.in.:
• projektu stworzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego własnego,
bezpłatnego systemu antyplagiatowego dla wszystkich uczelni,
• zniesienia części obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z
koniecznością przedkładania przez organy uczelni stosownych oświadczeń do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Systemie POL-on
• zmian w programach kształcenia i Krajowych Ramach Kwaliﬁkacji,
• nowych kompetencji i zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
• usunięcia przepisów ustawy odnoszących się do pojęcia wzorcowych efektów
kształcenia.
W lutym br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na
opracowanie propozycji do projektu „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa
wyższego”. Plany zakładają zaprezentowanie pełnego tekstu ustawy w 2019 roku.
Proces powstawania nowej ustawy będzie poprzedzony licznymi konsultacjami ze
środowiskiem akademickim, polegającymi także na zgłaszaniu własnych propozycji
zmian w przepisach. Komisja konkursowa wyłoniła w ramach projektu trzy zespoły
ekspertów, których zadaniem jest opracowanie założeń i stworzenie projektu nowej
ustawy.
Głównym celem konferencji AFI 2016 będzie zarówno przekazanie informacji
dotyczących zmian wprowadzonych do obowiązujących przepisów, jak i dyskusja
nad koncepcją nowej ustawy i oczekiwaniami środowiska akademickiego w
kontekście zapowiadanej przez Ministerstwo nowej polityki dla szkolnictwa
wyższego.
Chcielibyśmy, aby zaproszeni przez nas goście i eksperci mogli się odnieść do
poruszonych przez nas konkretnych kwestii w momencie, który pozwoli uczelniom
na wdrożenie rozwiązań i procedur pozwalających spełnić warunki zawarte w
obowiązującej ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, poznać plany dotyczące
ewentualnej reformy ustawowej, a także wymienić się własnymi sugestiami, uwagami
i wnioskami mogących mieć wpływ na reformę szkolnictwa wyższego. W tym celu
zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którzy w trakcie prelekcji i panelu
dyskusyjnego przybliżą Państwu powyższą tematykę i odpowiedzą na Państwa
pytania.
Mam nadzieję, że konferencja będzie stanowić platformę wymiany informacji oraz
oczekiwań środowiska akademickiego, dlatego serdecznie zapraszam Państwa do
udziału w Akademickim Forum Innowacji AFI 2016.
...........................................................................

Termin: 18 października 2016 r.

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej
Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72.
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ZMIANY W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

INNOWACYJNOŚĆ

Nowelizacja ustawy uwzględnia zapisy odnoszące się do Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
dla szkolnictwa wyższego. Zapewniono ich
spójność z ustawą o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, a procedury ustalania programów
kształcenia zgodnie z KRK zostały uproszczone, dzięki czemu uczelnie zyskają większą autonomię w zakresie tworzenia programów kształcenia, w tym także opisów efektów
kształcenia. Ponadto wydłużony został okres
na dostosowanie profili i programów kształcenia na studiach licencjackich na kierunkach
utworzonych przez 1 października 2014 r.
Uczelnie będą miały czas na wprowadzenie
zmian do końca grudnia 2017 r.

Zmiany w szkolnictwie wyższym to także kwestie kładące nacisk na wzrost innowacyjności.
Nowe przepisy mają zachęcić naukowców do
komercjalizacji wyników badań naukowych.
Zniesiony zostanie między innymi maksymalny
pięcioletni okres, podczas którego naukowcy
mogą czerpać korzyści z komercjalizacji. Ponadto uproszczono procedury współpracy z
przedsiębiorstwami, między innymi w zakresie
komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej.

OGRANICZENIE OBOWIĄZKÓW
DEREGULACJA
Już 1 października 2016 r. wejdzie w życie
nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym. Ma ona na celu przede wszystkim
zmniejszenie ilości spoczywających na uczelniach obowiązków o charakterze biurokratycznym. Zmiany, poza zadaniami o charakterze
organizacyjnym i zarządczym, dotyczyć będą
także działalności naukowej i dydaktycznej. Będzie się to wiązać ze zniesieniem części obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
takich jak cykliczne przedkładanie oświadczeń,
a także ułatwi procedury dotyczące działalności uczelni.
|
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Na podstawie nowelizacji zniesione zostaną
następujące obowiązki: przekazywania ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego planu
rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania z
wykonania tego planu przez uczelnie niepubliczne, przekazywania ministrowi finansów
planu rzeczowo-finansowego przez uczelnie
publiczne, informowania ministra nauki i szkolnictwa wyższego o podjęciu przez nauczyciela
akademickiego (zatrudnionego w uczelni publicznej) dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, a także rozliczania
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych
naukowców.
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POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA:
W nowelizacji ustawy zmodyfikowane zostały kryteria stosowane przez Polską
Komisję Akredytacyjną. Zmiany obejmą zarówno działania służące ocenie
jakości kształcenia, jak i działalności podstawowych jednostek organizacyjnych
uczelni. Dzięki zmodyfikowanej procedurze Komisja będzie mogła w większym
stopniu skoncentrować działania na merytorycznej ocenie jakości kształcenia w
wizytowanych jednostkach, z pominięciem konieczności weryfikowania warunków,
jakie te jednostki muszą spełniać aby prowadzić studia na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia.
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:
Zmienione zostały zasady dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
akademickiego. Zniesiono obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko
zarówno w przypadku awansowania, jak i przedłużania zatrudnienia na podstawie
mianowania (w sytuacji, gdy poprzednie zatrudnienie takiego nauczyciela trwało
przynajmniej 3 lata).
PAŃSTWOWE INSTYTUTY BADAWCZE:
Zmianie uległy przepisy dotyczące procedury powoływania i odwoływania
dyrektorów instytutów badawczych. Zgodnie z nimi minister nadzorujący dany
instytut powołuje na dyrektora jedną z osób przedstawionych przez komisję
konkursową (nie musi nią być zwycięzca konkursu) lub może nie powołać
dyrektora, jeśli żaden z kandydatów nie daje gwarancji prawidłowej realizacji zadań
instytutu. Ponadto odpowiedni minister może odwołać dyrektora w przypadku,
gdy instytut nieprawidłowo wykonuje zadania statutowe. Zmiany dotyczą także
rad naukowych instytutów badawczych.
SPRAWY STUDENCKIE:
Nowelizacja ustawy wprowadzi szereg zmian dotyczących udzielania stypendiów,
zarówno tych przyznawanych przez rektora uczelni, jak i stypendiów socjalnych.
Ponadto, zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi, kandydaci na studia
stacjonarne w uczelni publicznej lub studenci przenoszący się z innej uczelni, nie
będą mieli obowiązku składania oświadczeń o kontynuowaniu lub ukończeniu
studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
Powyższe zmiany w praktyce wiązać się będą z koniecznością wprowadzenia
zmian np. w regulaminach studiów czy innych dokumentach administracyjnych
uczelni odnoszących się do stypendiów i rekrutacji.
DOKTORANCI:
Zmiany w ustawie obejmą także doktorantów. Wprowadzone zapisy wskazują, że
liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie powinna być mniejsza
niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce
prowadzącej takie studia. Również w przypadku doktorantów zajdą zmiany
dotyczące stypendiów. Ustawa precyzuje, że liczba uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie, nie powinna była
mniejsza niż 50% liczby uczestników tych studiów ogółem. Powyższe rozwiązania
mają służyć podniesieniu jakości studiów doktoranckich.
JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY:
Znowelizowana ustawa przewiduje utworzenie nieodpłatnego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) współpracującego z Ogólnopolskim Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Uczelnie będą miały obowiązek korzystania z JSA od roku akademickiego 2018/2019. Ponadto nowelizacja wydłużyła
o 2 lata, czyli do końca 2018 r. czas na przesłanie tekstów prac dyplomowych do
ORPPD.
|
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Poszczególne zespoły eksperckie Europejskiego Forum Prawa i
Edukacji od początku działalności biorą aktywny udział w przedsięwzięciach związanych z projektami realizowanymi przez
uczelnie.

Europejskie Forum Prawa i Edukacji (EFPE) służy środowisku
akademickiemu wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony
własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz jakości kształcenia. Powiększając stale zakres aktywności tworzymy platformę wymiany informacji, która ma na celu ułatwienie jednostkom naukowo-dydaktycznym i badawczym zarówno realizację
podstawowych obowiązków ustawowych, jak i podnoszenie
jakości kształcenia w jednostkach dążących do wprowadzenia
europejskich standardów w szkolnictwie wyższym.

Rok akademicki 2016/2017 przynosi kolejne wyzwania, w tym :
• Międzynarodowe Programy kształcenia (budżet 145 mln zł),
• Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (budżet
155 mln zł),
• Podniesienie kompetencji Kadry Dydaktycznej (budżet 132
mln zł)
EFPE zamierza kontynuować wspieranie środowiska akademickiego zarówno w pozyskiwaniu funduszy, jak i w realizacji założonych w projektach zadań.

Wykłady

Szkolenia

Doradztwo

Audyty

Ekspertyzy

Konferencje

Europejskie Forum Prawa i Edukacji prowadzi także działalność audytową i szkoleniową dotyczącą procedur antyplagiatowych i
administracyjnych związanych z ochroną własności intelektualnej oraz jakością kształcenia potwierdzanych certyfikatem AQUILA
EDUCATIONIS przyznawanym uczestnikom pragnącym stosować najwyższe standardy w tym zakresie.
Odnosząc się do bieżących zmian ustawowych oraz aktualnych trendów dotyczących kształcenia, Europejskie Forum Prawa i Edukacji co roku poszerza swoją ofertę szkoleniową skierowaną do władz uczelni, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia,
pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, a także studentów uczelni.
W ramach naszej działalności podejmujemy inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, organizujemy konferencje, seminaria i kampanie informacyjne, a także uczestniczymy w wydarzeniach gromadzących pracowników uczelni, w trakcie których przekazujemy
aktualne informacje dotyczące nowych trendów w szkolnictwie wyższym.
|
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Magdalena Rzodkiewicz
Kierownik projektu
tel. kom.: (+48) 507 081 478
e-mail:
afi@efpe.org.pl

al. Waszyngtona 53a/15, 04-074 Warszawa
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