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Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie we
współpracy z Redakcją magazynu „EduFakty-Uczę Nowocześnie” zorganizowała
w dniach 22-23 listopada w Kazimierzu Dolnym - Forum Rektorów i Zarządzających
Szkołami Wyższymi. Patronat honorowy nad Forum objął Piotr Olszówka – Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dr hab. Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.
Zaproszenie do udziału przyjęli parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk
akademickich z terenu województwa lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
podlaskiego i świętokrzyskiego.
Celem forum była dyskusja na temat zmiany w szkolnictwie wyższym i ich
konsekwencji zarówno dla uczelni publicznych i niepublicznych. Tematyka forum
koncentrowała się wokół następujących zagadnień: dotacja w świetle nowego
algorytmu dla różnego rodzaju uczelni, zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych,
nowe technologie w zarządzaniu uczelnią.
Mariusz Zielonka − Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
przedstawił nowe zasady finansowania uczelni publicznych. Nowy algorytm, na
podstawie którego będą przyznawane dotacje dla uczelni wyższych, będzie zawierał
różne komponenty, m.in. badawczy, studencko-doktorancki i umiędzynarodowienia.
Dla państwowych wyższych szkół zawodowych przewidziano oddzielny mechanizm
punktowy. Nowy algorytm ma faworyzować kierunki praktyczne i zachęcić do
współpracy z biznesem. Celem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest także
zachęta do pobierania nauki w Polsce dla zagranicznych studentów na pełen cykl
studiów. Aktualnie wielu z nich przyjeżdża na krótki pobyt w celach edukacyjnych,
m.in. w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+.
Dariusz Ziembiński, ekspert ds. zamówień publicznych w Business Center Club,
przeprowadził wnikliwą analizę zmian w ustawie z 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień
publicznych. W swoim wystąpieniu prelegent poruszył m.in. następujące zagadnienia:
wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady z 26 lutego 2014 r.; nowe definicje Prawa zamówień publicznych; komunikacja
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elektroniczna między stronami postępowania – odstępstwo od zasady pisemności
postępowania; szacowanie wartości zamówienia; warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; opis przedmiotu
zamówienia – nowe regulacje; kryteria oceny ofert; przesłanki odrzucenia oferty,
obowiązki w zakresie badania rażąco niskiej ceny; środki ochrony prawnej –
rozszerzenie możliwości wniesienia odwołania poniżej „progów unijnych”, możliwość
uwzględnienia odwołania w części zarzutów.
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie reprezentował Maciej Kułak,
który przedstawił wykład „Rektor w medialnym świecie”, oraz dr hab. Piotr Mazur,
który wygłosił referat „Profesjonalizm nauczyciela akademickiego”.
Uczestnicy forum mieli możliwość udziału w warsztatach dotyczących
zarządzania uczelnią oraz wykorzystania potencjału nauczycieli akademickich
i technologii wspomagających wykładowców w prowadzeniu zajęć dla studentów.
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