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Dzień I

10.45 – Rozpoczęcie konferencji

11.00 – 12.15 – Sesja referatów I 

• prof. dr hab. Marek Kwiek – Najlepiej zarabiająca kadra akademicka: rola produk-
tywności naukowej i generowania prestiżu na uniwersytetach europejskich (a Polska)

• dr hab., prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz – Zewnętrzne źródła finansowania 
działalności badawczej i dydaktycznej szkół wyższych w Polsce a efektywność jednostek

• dr Jacek Lewicki, mgr Monika Głąb – Nowy algorytm podziału dotacji podstawo-
wej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski

12.15 – 12.45 – Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 – Sesja referatów II

• dr Jolanta Buczek, dr hab. Piotr Mikiewicz – Uniwersytet  – redefinicja roli, funk-
cji i zadań?

• dr Marcin Kędzierski – Wyzwania stojące przed wyższym szkolnictwem zawodo-
wym w Polsce i na świecie

• dr Magdalena Jelonek – Niezamierzone efekty działań ludzkich a skuteczność in-
terwencji w obszarze systemu szkolnictwa wyższego

14.00 – 15.15 – Obiad

15.15 – 16.30 – Sesja referatów III

• dr hab., prof. SGH Jakub Brdulak, dr hab., Prof SGH Katarzyna Górak-So-
snowska, dr Michał Matusewicz, mgr Irena Senator – Systemy oceny pracy dzie-
kanatów na polskich uczelniach

• dr Cezary Kościelniak – Nowe wyzwania dla Europy ze strony chińskiego szkolnic-
twa wyższego

• dr hab. Kazimierz Musiał – Doskonałość naukowa. Wspólny potencjał regionu 
Morza Bałtyckiego

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.00 – Sesja referatów IV

• dr Łukasz Stankiewicz – Neoliberalna formalizacja praktyk akademickich w pol-
skim systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

• dr Michał Zawadzki – W pułapce sfeudalizowanego neoliberalizmu. Młodzi na-
ukowcy w obliczu przemian w polskim uniwersytecie.

20.00 – Kolacja
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Dzień II

9.00 – Rozpoczęcie konferencji

9.00 – 10.15 – Sesja referatów V

• dr Marta Tutko – Rozwój internacjonalizacji w polskich uniwersytetach
• dr Justyna Maciąg – Kultura Lean w polskich szkołach wyższych – diagnoza i kierunki 

zmian (wyniki badań pilotażowych)
• dr Małgorzata Rymarzak – Nieruchomości w strategiach polskich uczelni publicznych 

10.15 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 – Sesja referatów VI

• dr hab. Radosław Rybkowski – Edukacyjne tsunami
• mgr Daniel Kontowski – „Artes Liberales” Association 1996-2001: zapomniane ogniwo 

europejskiej edukacji liberalnej
• dr Anna M. Kola – Treści międzykulturowe w kształceniu akademickim w obszarze nauk 

społecznych (pedagogika, socjologia, praca socjalna)

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa 

12.30 – 13.45 – Sesja referatów VII

• mgr Aleksandra Rzyska – Krytyka władzy – władza krytyki. Egzemplifikacje krytyki 
reformy szkolnictwa wyższego w dyskursie prasowym

• dr Tomasz Falkowski – Liberalizacja uniwersytetu a etos naukowca we współczesnym 
dyskursie akademickim  

• dr Justyna Spychalska-Stasiak – Badacza jako mediator – na przykładzie sporu o ewalu-
ację w nauce

13.45 – Zakończenie konferencji i obiad

Rada Naukowa Konferencji: 
 
dr hab. Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
dr hab., prof. SGH Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa),
dr hab., prof. UAM Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr hab. inż., prof. PG Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska),
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński),
dr hab., prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska).

Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Marek Kwiek, dr Krystian Szadkowski
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