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Nagrody LUMEN dla rektorów, menedżerów i zespołów reprezentujących
11 polskich uczelni przyznano po raz pierwszy z inicjatywy Public Consulting
Group w 2015 roku. Podczas tegorocznej konferencji LUMEN zostanie ogłoszona
nowa, zreformowana formuła konkursu na najlepiej zarządzane uczelnie,
uwzględniająca głos społeczności uczelnianej.

POWITANIE

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora, firmy doradczo-technologicznej Public Consulting Group (PCG), witam Państwa
serdecznie na II konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016.
Rok 2016 mija pod znakiem wyboru nowych władz w uczelniach oraz prowadzonych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prac nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Konferencja LUMEN 2016,
jest miejscem miejscem pierwszej wspólnej prezentacji założeń Ustawy 2.0 przez przewodniczących trzech
zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym. Jako uczestnicy konferencji zyskują Państwo okazję do
debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią tj. rekrutacja i utrzymanie
studentów, analityka i raportowanie danych, akredytacja czy współpraca uczelni z biznesem.
Wśród panelistów konferencji znaleźli się wybitni praktycy zarządzania uczelnią, profesorowie:
Jerzy Woźnicki, Witold Bielecki, Krzysztof Diks, Hubert Izdebski, Marek Kwiek, Zbigniew Marciniak,
Arkadiusz Radwan, Marek Rocki, Łukasz Sułkowski, Jan Szmidt oraz przedstawiciele świata biznesu.
Całość konferencji wraz z wieczorną galą poprowadzi Anita Błaszczak, przedstawiciel patrona medialnego
wydarzenia – dziennika Rzeczpospolita.
Podczas uroczystej kolacji nagrodzone zostaną szkoły średnie, które przygotowały najlepszych kandydatów
na studia w uczelniach biorących udział w ogólnopolskim pilotażu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”
przeprowadzonym przez PCG pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich.
Partnerem głównym tegorocznej konferencji jest firma Microsoft Polska, a patronat honorowy nad wydarzeniem
objęły MNiSW, FRP, KRASP, PKA, PMI Poland Chapter oraz Urząd Patentowy RP.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem konferencji i do aktywnego udziału w naszym wydarzeniu.

Piotr Dmochowski-Lipski

Prezes Zarządu PCG Polska sp. z o.o.
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PROGRAM KONFERENCJI – 14 LISTOPADA: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Anita Błaszczak, Rzeczpospolita
Prowadząca konferencję i wieczorną galę
11:00-11:45

Rejestracja, powitalna kawa

11:45-12:30 Sesja otwierająca
Piotr Dmochowski-Lipski, Prezes PCG Polska
Michał Wypij, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów
Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes, Fundacja Rektorów Polskich
Prof. dr hab. Jan Szmidt, Przewodniczący, KRASP
12.30-14:00 Panel 1

Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0
Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes, Fundacja Rektorów Polskich
prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)
prof. dr hab. Marek Kwiek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda)

14:00-14:45

Lunch / Prezentacje rozwiązań w LUMEN theatre

14.45-15:45 Panel 2

Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych na tle tendencji międzynarodowych
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, W-ce Przewodniczący, Polska Komisja Akredytacyjna
prof. dr hab. Witold Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
prof. dr hab. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa)
prof. dr hab. Krzysztof Diks (Polska Komisja Akredytacyjna)
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

15.45-16:45 Panel 3

Centralizacja projektów informatycznych na uczelniach w zakresie nowoczesnego
zarządzania i dydaktyki – czy warto?
Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska
dr inż. Jacek Oko (Politechnika Wrocławska)
mgr inż. Lucjan Stalmach (Uniwersytet Jagielloński)
Cecylia Szymańska-Ban (Microsoft Polska)
mgr Mariusz Wielec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/CEZAMAT)

16:45-17:00

Przerwa kawowa / Prezentacje rozwiązań w LUMEN theatre

17:00-18:15 Prezentacja

Potencjał + Środowisko = Efekty, czyli koncepcja prof. Alexandra Astina
w epoce Big Data. Podsumowanie projektu pilotażowego PCG i FRP:
„Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, Fundacja Rektorów Polskich
Marek Legutko, Ekspert, PCG Academia
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
Marcin Kempka, Prezes Zarządu, Librus
18:15-19:30

Okazja do indywidualnych rozmów i poznania ofert partnerów i organizatora konferencji

19.30-

Uroczysta kolacja połączona z ceremonią wręczenia wyróżnień dla dyrektorów
10 szkół średnich. Koncert zespołu jazzowego.
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Moderator

Paneliści

PROGRAM KONFERENCJI - 15 LISTOPADA: ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

8:30-9:00

Rejestracja, powitalna kawa

9:00-10:00

Panel 4

Analiza danych z uczelnianych systemów IT w celu prognozowania losów studentów
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
Adam Druszcz (Politechnika Wrocławska)
Krzysztof Wojewodzic (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Maciej Zygmunt (Akademia Górniczo-Hutnicza)

10:00-11.00 Panel 5

Zarządzanie relacjami ze studentami: narzędzia, strategie, dobre praktyki
Dawid Pawlak, Dyrektor Działu Badań i Analiz Marketingowych, TEB Akademia
dr Dariusz Koperczak (Uniwersytet Łódzki)
Jacek Uroda (JACO.PRO/ Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
dr Paweł Zeller (TEB Akademia)

11:00-11:30

Przerwa kawowa / Prezentacje rozwiązań w LUMEN theatre

11:30-12:30 Panel 6

Raporty, analizy i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) ważne dla strategii uczelni
i zgodności z przepisami prawa
dr Grzegorz Rawicz, Ekspert ds. BI i analityki danych, PCG Academia
dr Marcin Gędziorowski (Uniwersytet SWPS)
Radosław Łebkowski (Microsoft Polska)
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Rocki (Szkoła Główna Handlowa)

12:30-13:30

Lunch / Prezentacje rozwiązań w LUMEN theatre

13:30-14:30 Panel 7

Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie projektami
w szkolnictwie wyższym
Maciej Madziński, Dyrektor Operacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego
Małgorzata Kusyk (AgilePMO/ PMI Polska)
Piotr Ogonowski (PwC Polska)
Maciej Zadworny (Akademia Leona Koźmińskiego)

14:30-15:30 Panel 8

Budowa ekosystemu innowacji w uczelni. Skuteczne zarządzanie kapitałem
intelektualnym.
Kamil Kipiel, Prezes Zarządu, Fundacja ProInventum
dr Gabriela Konopka-Cupiał (CITTRU UJ)
Katarzyna Papież-Pawełczak (SPIN-US)
Edyta Siuda (Akademia Leona Koźmińskiego)

15:30-16:00 Podsumowanie konferencji
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
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ZAPOWIEDZI PANELI DYSKUSYJNYCH

12:30 – 14:00, 14 listopada

Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
pn. Ustawa 2.0

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Prezes,
Fundacja Rektorów Polskich

W 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało
inicjatywę podjęcia prac nad nową Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw.
Ustawa 2.0, z intencją wprowadzenia jej w życie, nie później niż z początkiem
roku akademickiego 2018/19. Zasadniczym celem prac jest, zaproponowana
uprzednio przez rektorów w Programie rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020
roku, deregulacja systemu. Zaplanowany przez Wicepremiera Jarosława Gowina,
po konsultacjach z RGNiSW oraz KRASP, proces przygotowania projektu ustawy
przewiduje w pierwszym etapie przedstawienie na zlecenie Ministerstwa,
propozycji szczegółowych założeń tego aktu prawnego, ogłoszonych
po konsultacjach środowiskowych. Równolegle podjęte zostały prace
przygotowawcze do Kongresu Nauki Polskiej w 2017 r. Celem debaty panelowej
jest pierwsze wspólne publiczne przedstawienie założeń Ustawy 2.0 przez
przewodniczących trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym.
Uczestnicy Konferencji zostaną poinformowani w szczególności jak zostałyby
zrealizowane założenia i propozycje deregulacyjne przedstawione przez KRASP
w odniesieniu do prawa o szkolnictwie wyższym.

14:45 – 15:45, 14 listopada

Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych
na tle tendencji międzynarodowych

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
W-ce Przewodniczący,
Polska Komisja Akredytacyjna
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Współcześnie jednym z kluczowych elementów zarządzania jakością
w szkolnictwie wyższym jest system akredytacyjny. Modele akredytacyjne
różnią się w zależności od kraju, jednak w Unii Europejskiej mamy do czynienia
z pogłębiającą się konwergencją systemów szkolnictwa będącą konsekwencją
Procesu bolońskiego. Celem panelu jest analiza zmian w polskim modelu, które
dokonują się obecnie oraz przegląd możliwych rozwiązań akredytacyjnych
opartych na przykładach międzynarodowych. Wzorce skutecznych rozwiązań,
zaczerpnięte z innych krajów, mogą stanowić źródło inspiracji dla zespołów
tworzących „Ustawę 2.0” oraz uczelni wdrażających rozwiązania projakościowe.
W dyskusji postawione zostaną pytania dotyczące koncepcji akredytacji uczelni,
którą powinna wybrać Polska na najbliższą dekadę.

ZAPOWIEDZI PANELI DYSKUSYJNYCH

15:45 – 16:45, 14 listopada

Centralizacja projektów informatycznych na uczelniach
w zakresie nowoczesnego zarządzania i dydaktyki
– czy warto?

Michał Jaworski

Dyrektor ds. Strategii Technologicznej,
Microsoft Polska

Centralizacja, standaryzacja i ujednolicanie bywa postrzegane jako odbieranie
niezależności i możliwości wyboru. Ale kiedy każdy wydział, każdy instytut
i każda katedra prowadzą nie tylko swoje zakupy, ale wręcz własną politykę
informatyczną trudno powstrzymać się od myśli, że efektywność jest ostatnim
słowem opisującym ten stan. Nie znajdą się raczej obrońcy twierdzenia,
że taki rozproszony system jest tańszy w pozyskaniu i eksploatacji. Sensowność
zajmowania się przez naukowców różnych dziedzin administrowaniem
narzędziami informatycznymi jest wątpliwa. Ale czy robimy coś co pomogłoby
dydaktykom i pracownikom naukowym? Ile razy spotykamy się ze specyfikacją
zakupu nowych serwerów, choć po sąsiedzku kupiony rok wcześniej sprzęt jest
wykorzystywany w kilkunastu procentach? Chcemy odpowiedzieć na pytanie
czy można i czy warto dokonywać centralizacji projektów informatycznych
w skali uczelni. Oraz w jaki sposób tego dokonać. A wreszcie czy wykorzystanie
takich modeli jak chmura obliczeniowa pozwoliłoby na przyspieszenie
i uczynienie całego procesu łatwiejszym.

9:00 – 10:00, 15 listopada

Analiza danych z uczelnianych systemów IT
w celu prognozowania losów studentów

Leszek Lewoc
Prezes Zarządu,
PCG Academia

Żyjemy w epoce Big Data, w której odpowiednio przetworzone dane
mogą informować uczelnię o skuteczności wykorzystywanych metod
kształcenia czy adekwatności oferowanych kierunków studiów. Narzędzia
informatyczne wspierające kształcenie, systemy obsługi toku studiów czy
ERP gromadzą informacje na temat procesów realizowanych przez uczelnię
w niespotykanych dotychczas ilościach. Jednak ich rozproszenie, różna jakość
oraz brak koordynacji najczęściej utrudniają podejmowania przez uczelnię
właściwych decyzji w oparciu o komplet posiadanych danych – zwłaszcza
w skali mikro – dotyczących pojedynczych osób. Co zrobić, aby szkoły wyższe były
w stanie podejmować szybkie i precyzyjne działania w stosunku do studentów
zagrożonych wypadnięciem ze studiów? Jak skutecznie mierzyć wpływ działań
uczelni na poziom zaangażowania i utrzymania studentów? Na te i inne pytania
postarają się odpowiedzieć uczestnicy panelu.
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ZAPOWIEDZI PANELI DYSKUSYJNYCH

10:00 – 11:00, 15 listopada

Zarządzanie relacjami ze studentami:
narzędzia, strategie, dobre praktyki

Dawid Pawlak

Dyrektor Działu Badań i Analiz
Marketingowych TEB Akademia

Zarządzanie uczelnią przy malejącym rynku jest trudne. Coraz więcej decyzji
operacyjnych i strategicznych ma charakter biznesowy. Takie podejście
wymaga zmian w myśleniu kadry zarządzającej uczelnią. Podstawowa
zmiana, teoretycznie prosta, okazuje się bardzo trudną i angażującą. Chodzi
o zastąpienie słowa STUDENT słowem KLIENT. A skoro klient, to także relacja
z klientem i wiele innych, trudnych do powiązania ze studentem sformułowań
jak na przykład sprzedaż. Przeciętna polska uczelnia traci w toku studiowania
co najmniej 30% zrekrutowanych studentów. Każde działanie zwiększające
wartość „utrzymania studenta” poprawia kondycję finansową uczelni. Ważnym
elementem wspierającym tzw. retencją studentów jest nie tylko jakość
nauczania, ale też przywiązanie do marki, prowadzenie wielowymiarowej
analizy procesu kształcenia, w tym monitorowanie opinii i zachowań studentów.
Efektem tych działań powinno być ukierunkowanie uczelni na wzrost retencji,
satysfakcji, przechodniości i rekomendacji studentów. Ostatecznie studenci
stają się absolwentami, nośnikami marki oraz klientami na kolejne, ważne
z ich punktu widzenia studia i kursy.

11:30 – 12:30, 15 listopada

Raporty, analizy i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
ważne dla strategii uczelni i zgodności z przepisami prawa

Dr Grzegorz Rawicz

Ekspert ds. BI i analityki danych,
PCG Polska
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Wykorzystywanie na uczelni kluczowych wskaźników efektywności nie jest
ani łatwym ani powszechnie akceptowanym zjawiskiem. Właśnie dlatego
podczas dyskusji panelowej przyjrzy się temu kilku specjalistów różnych
dziedzin, jednocześnie pełniących różne funkcje i mających różne relacje
z uczelniami. Może z góry należałoby stwierdzić, że uczelnia to nie
przedsiębiorstwo, a studenci to nie usługobiorcy i odrzucić wszelkie KPI jako
ciała obce akademii, sprzeczne z filozofią uczelni, czy może wręcz nieetyczne?
Czy uczelnia jednak nie powinna mieć strategii i swoich celów? A jeśli tak,
to czy nie powinna wykorzystywać dostępnych narzędzi w postaci wewnętrznych
wskaźników pomagających w określeniu czy rozwija się w dobrym kierunku?
Z drugiej strony uczelnia podlega nadzorowi czy to instytucji państwowych
czy właściciela a więc powinna raportować realizację celów zewnętrznych
(kontrole, akredytacje). Czy jednak tego rodzaju wskaźniki nie mogą stać się
źródłem patologii. A może należy wyłączyć jakieś obszary działania uczelni
jak np. zarządzenie efektywnością finansową i je opisać językiem wskaźników,
a pozostałe niech rozwijają się w sposób mniej kontrolowany?

ZAPOWIEDZI PANELI DYSKUSYJNYCH

13:30 – 14:30, 15 listopada

Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie
projektami w szkolnictwie wyższym

Maciej Madziński

Dyrektor Operacyjny,
Akademia Leona Koźmińskiego

Panel „Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie projektami
w szkolnictwie wyższym” składać się będzie z dwóch części. W pierwszej
z nich dyskusja skoncentrowana będzie wokół wyzwania, jakim jest
skuteczna realizacja projektów w szkolnictwie wyższym. Paneliści spróbują
zdiagnozować specyficzne czynniki wpływające na zarządzanie projektami
w szkolnictwie wyższym oraz podpowiedzieć jakie techniki, narzędzia
i doświadczenia projektowe warto stosować, aby skutecznie realizować projekty
na uczelniach. W drugiej części paneliści spróbują zmierzyć się z wyzwaniem
zarządzania projektami w szkolnictwie wyższym w dobie „pędzącej” zmiany
pokoleń, w wyniku której coraz więcej pracowników w projektach to tzw.
„millenialsi” – osoby przywykłe do zupełnie innego sposobu współpracy,
komunikacji i motywacji niż ten zazwyczaj stosowany na uczelniach. Do panelu
zaproszono trójkę gości – wszyscy mają doświadczenie praktyczne w obszarze
strategicznego zarządzania projektami zarówno w biznesie jak i edukacji.

14:30 – 15:30, 15 listopada

Budowa ekosystemu innowacji w uczelni.
Skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Kamil Kipiel

Prezes Zarządu,
Fundacja ProInventum

Panel poświęcony zostanie omówieniu nowego modelu funkcjonowania
szkoły wyższej jako uniwersytetu III generacji, która oprócz aktywności
w dziedzinie edukacji i badań będzie stawiała także na urynkowienie
posiadanej wiedzy, technologii oraz infrastruktury. Uczelnię przyszłości oraz
innowacyjną gospodarkę łączy bowiem kwestia komercjalizacji. Jest to coraz
większe wyzwanie, także w kontekście rozpoczętej perspektywy finansowej UE
na lata 2014-2020. W polskich jednostkach naukowych znajduje się ogromny
potencjał badawczy, który do tej pory nie został odpowiednio zagospodarowany.
Niekorzystny trend ma odmienić, w założeniu MNiSW, nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także wdrożenie nowych instrumentów prawnych
i finansowych, które mają usprawnić procesy zarządzania własnością
intelektualną oraz intensywniej wspierać przedsiębiorczość akademicką.
Zmiany prawa niosą przesłanki do budowy w polskich uczelniach nowego
ekosystemu innowacji, który intensyfikował będzie działania zarówno struktur
administracyjnych, jednostek otoczenia nauki (w tym spółek celowych),
jak i samych naukowców w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami oraz
inwestorami kapitałowymi.
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PROJEKT PILOTAŻOWY „ANALITYKA EDUKACYJNA W SZKOŁACH WYŻSZYCH”

W projekcie pilotażowym „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia
stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w Polsce (ok. 10% populacji studentów).
W analizowanej grupie około 20% studentów zmieniło kierunek studiów w ramach uczelni, a jedynie 43% uzyskało dyplom
na pierwszym rozpoczętym kierunku studiów. Pełne wyniki badania przedstawimy podczas Prezentacji pierwszego dnia konferencji
o godzinie 17:00. Podczas uroczystej kolacji nagrodzone zostaną szkoły średnie, które przygotowały najlepszych kandydatów na studia
w uczelniach biorących udział w pilotażu.

144 000 kandydatów

Studentki z dyplomem
na 1. kierunku

przyjętych na studia w latach 2007-2012

25% przyjętych

Studentki z dyplomem
na zmienionym kierunku

3% przyjętych

Aktywne studentki po zmianach
kierunku bez dyplomu

90% przyjętych

3% przyjętych

25% szkół

1% przyjętych

pochodziło z

Aktywne studentki po zmianach
kierunku bez dyplomu
Studentki bez dyplomu
bez zmiany kierunku

15% przyjętych

Studentki po zmianach
kierunku bez dyplomu

6% przyjętych

Studenci z dyplomem
na 1. kierunku

50% przyjętych
pochodziło z

17% przyjętych

Studenci z dyplomem
na zmienionym kierunku

2% przyjętych

5% szkół
Badanie pokazało silną koncentrację
rekrutacji w niewielkiej liczbie szkół
oraz, że informacja o ukończonej
szkole stanowi lepszy prognostyk
sukcesu studenta niż wynik egzaminu
maturalnego.

Aktywni studenci bez
dyplomu bez zmiany kierunku

2% przyjętych

Aktywni studenci po zmianach
kierunku bez dyplomu

1% przyjętych

Studenci bez dyplomu
bez zmiany kierunku

19% przyjętych

Studenci po zmianach
kierunku bez dyplomu

6% przyjętych

Prof. dr hab. Jerzy Przyborowski,
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
UWM w Olsztynie
„Dzięki analizom wykonanym przez PCG mieliśmy okazję
„zajrzeć w głąb” szkół, które dostarczają kandydatów na studia
w naszej uczelni. Szczególnie ważnym odkryciem była dla
nas wyraźna korelacja pomiędzy sukcesem studenta a szkołą
średnią, którą ukończył – dużo silniejsza niż w przypadku
wyników egzaminu maturalnego.”
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Prof. dr hab. Witold Bielecki,
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie
„Analiza potencjału edukacyjnego studentów na wejściu
i wyjściu z naszej uczelni, przeprowadzona przez PCG,
potwierdziła edukacyjną wartość dodaną studiów w Akademii
Leona Koźmińskiego. Śledząc losy studentów o różnym
potencjale edukacyjnym w trakcie studiów, nabywamy wiedzę
niezbędną do podejmowania trafnych decyzji związanych
z weryfikacją i rekrutacją kandydatów na studia w naszej uczelni.”

LUMEN to okazja do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami
zarządczymi. W przerwach paneli i prezentacji, w specjalnie zaaranżowanej
do tego celu przestrzeni wystawienniczej, zaprezentujemy nowoczesne
rozwiązania technologiczne i doradcze dedykowane dla uczelni.

14 LISTOPADA
14:15 – 14:45

Analityka rekrutacyjna z wykorzystaniem narzędzi BI
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia

SuperMemo.com – wspomaganie nauki własnej studenta
Krzysztof Biedalak, Prezes Zarządu, SuperMemo World
16:45 – 17:00

Microsoft Surface dla uczelni
Piotr Mazurek, Surface Solution Specialist, Microsoft Polska

15 LISTOPADA
11:10 – 11:30

Elektroniczne egzaminowanie studentów
– dobre praktyki ze Skandynawii
Truls Bohm, Prezes Inspera AS

Microsoft Services – najwyższy poziom wsparcia
dla szkół wyższych
Wiktor Fido, Technical Account Manager, Microsoft Polska
Jakub Pyrgiel, Services Sales Executive, Microsoft Polska
12:45 – 13:30

Skuteczne pozyskiwanie funduszy na rozwój ekosystemu
innowacji w uczelni
Kamil Kipiel, Prezes Zarządu,Fundacja ProInventum

Kompetencje lidera jutra – PMI Talent Triangle
Małgorzata Kusyk, Project Management Institute/ AgilePMO

ROZWIĄZANIA PREZENTOWANE W LUMEN THEATRE DOSTARCZAJĄ:

ORGANIZATOR
PCG

Academia

stanowi

integralną

część

globalnej

firmy

konsultingowej Public Consulting Group. Misją PCG Academia jest
dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych
wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez
podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi
analitycznych. Z usług PCG Academia korzysta ponad sześćdziesiąt
szkół wyższych, dla których nasza firma przetwarza i analizuje dane
blisko pół miliona studentów.

PARTNER GŁÓWNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PATRONI

Polska Komisja
Akredytacyjna

PATRONAT MEDIALNY

PCG Polska Sp. z o.o.
ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa
telefon: (22) 53 53 712, e-mail: info@lumen.edu.pl
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