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Kontynuując tradycję seminariów rozpoczętą w 2016 roku w Łodzi chcemy Państwa zaprosić do
udziału w seminarium zatytułowanym:

Szkolnictwo wyższe w warunkach zmian
instytucjonalnych
Wykłady wprowadzające do dyskusji wygłoszą:

Prof. dr hab. Hubert Izdebski
(Uniwersytet SWPS)
oraz

Prof. dr hab. Marek Ratajczak
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Moderatorem dyskusji będzie:

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
(Uniwersytet Łódzki)
Wybór tematyki Seminarium podyktowany został przesłankami praktycznymi i naukowymi. Te
pierwsze są oczywiste w świetle toczącej się w Polsce debaty o zmianach w sferze szkolnictwa
wyższego, których formalnym wyrazem ma być uchwalenie nowej ustawy regulującej ustrój
szkolnictwa wyższego. Seminarium odbywać się będzie w okresie po zaprezentowaniu na
Kongresie Nauki Polskiej projektu nowej Ustawy, co pozwoli zarówno autorom wprowadzeń do
dyskusji, jak i uczestnikom Seminarium odnieść się do niektórych spośród zaproponowanych
rozwiązań. Nie chcielibyśmy jednak, aby spotkanie było ograniczone do dyskusji o regulacjach
ustawowych. Szkolnictwo wyższe odgrywa bardzo istotną rolę jako element infrastruktury
instytucjonalnej wpływającej na rozwój kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego i wreszcie
kapitału społecznego. Chcielibyśmy więc wykorzystać Seminarium jako okazję do szerszej
dyskusji o szkolnictwie wyższym, zmianach jakie zachodzą w jego otoczeniu i zmianach, które
mają miejsce w samym szkolnictwie wyższym i to nie tylko w Polsce.
Fundamentalne pytanie, które chcielibyśmy, aby było punktem wyjścia do debaty w trakcie
Seminarium brzmi: Jakie jest miejsce uniwersytetu we współczesnym świecie? W jakim stopniu
uniwersytet jest instytucją, w której trwa nieustanna refleksja nad porządkiem świata, a w jakim
stopniu uniwersytet powinien dostosowywać się do potrzeb głównych graczy rynków
politycznych i ekonomicznych?
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Seminarium adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców wychodząc z założenia, że tematyka,
którą proponujemy jest bliska wszystkim, którzy funkcjonują w środowisku akademickim, a
zwłaszcza tym, którzy z racji swych zainteresowań badawczych zajmują się problemami rozwoju
szkolnictwa wyższego i sferą jego regulacji.
Dobór autorów wprowadzeń do dyskusji podyktowany był ich kompetencjami i
doświadczeniem praktycznym związanym ze szkolnictwem wyższym i instytucjami z tym
sektorem związanymi.
Prof. dr hab. Hubert Izdebski, profesor nauk prawnych, to aktualnie pracownik Wydziału Prawa
Uniwersytetu SWPS w Warszawie, były wieloletni sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i
Tytułów, przewodniczący jednego z trzech zespołów-laureatów ogłoszonego przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego konkursu na przygotowanie projektu założeń nowej ustawy o
szkolnictwie wyższym.
Prof. dr hab. Marek Ratajczak, profesor nauk ekonomicznych, to aktualnie Kierownik Katedry
Makroekonomii i Badań nad Rozwojem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i
przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w latach
2012-2015 wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Po seminarium odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Forum Myśli
Instytucjonalnej.

Termin seminarium:

20 listopada 2017, godz. 11.00

Miejsce:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10, Poznań
Budynek A, sala 236

Organizatorzy:

Forum Myśli Instytucjonalnej
oraz Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać́ do 15 października
2017 r. na adres poczty elektronicznej dr hab. Beaty WoźniakJęchorek beata.wozniak@ue.poznan.pl Uczestników prosimy o
dołączenie krótkiej noty ze wskazaniem afiliacji, dyscypliny
naukowej oraz głównych obszarów badawczych.
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Publikacja:

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów
powstałych jako pokłosie udziału w seminarium w numerze
tematycznym czasopisma „E-mentor” (15 punktów MNiSW),
„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” (10 punktów
MNiSW) oraz „Przeglądzie Prawa Publicznego” (7 punktów
MNiSW).
Teksty w językach polskim i angielskim prosimy nadsyłać do
31.01.2018 r. Istnieje możliwość publikacji w tegorocznym
numerze „E-mentora” pod warunkiem przesłania tekstu do
20.11.2018 r.
Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem publikacji artykułu jest
jego zgodność z tematyką seminarium, dostosowanie go do
wymogów redakcyjnych oraz pozytywne przejście przez
stosowane w periodykach procedury recenzji.

Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w seminarium.
Dla osób spoza Poznania proponujemy noclegi na koszt własny w Zespole pokoi gościnnych
PAN, ul. Wieniawskiego 17/19, https://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/innejednostki/zespol-pokoi-goscinnych/
Aktualności i pozostałe szczegóły dotyczące seminarium będą zamieszczane na
stronach:
www.forummi.pl/poznan2017
www.makro.ue.poznan.pl
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