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Konferencja prorektorów
państwowych wyższych szkół zawodowych
w Sulechowie 18-19 kwietnia 2006 r.

W dniach 18-19 kwietnia 2006 r. odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie I Ogólnopolska Konferencja Prorektorów i Kierowników
Działów Nauczania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Ogółem, w konferencji uczestniczyło 80 osób z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym 62 przedstawicieli z 33 wyższych uczelni zawodowych z całego kraju. Zaproszenie do
udziału w konferencji przyjęli m in. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Konferencji Rektorów
PWSZ – prof. dr hab. Tomasz Winnicki, zastępca Dyrektora Departamentu Szkół
Wyższych MEiN – dr Józef Lepiech, Radca Ministra Edukacji i Nauki – mgr Krystyna Krawczyk oraz przedstawiciele władz administracyjnych województwa
i władz samorządowych: Wojewoda Lubuski – Marek Ast, Prezydent Zielonej Góry
– Krystyna Ronowicz oraz Burmistrz Sulechowa – Michał Odważny.
Zaproszonych gości powitał Rektor PWSZ w Sulechowie – prof. dr hab. inż.
Marian Miłek, który w wystąpieniu otwierającym konferencję przedstawił dorobek
naszej uczelni oraz scharakteryzował zadania postawione przez ustawodawcę przed
szkolnictwem zawodowym. Prof. dr hab. Tomasz Winnicki szczegółowo
zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Konferencji Rektorów PWSZ oraz
kalendarium współpracy tego prestiżowego gremium z kierownictwem
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z kolei w niezmiernie interesującym i oczekiwanym
wystąpieniu prof. dr hab. Zbigniew Marciniak przedstawił cały wachlarz zagadnień
bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem uczelni zawodowych. W pierwszym
rzędzie, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej omówił wymogi
formalne, których winny odpowiadać kolejne wnioski o wyrażenie zgody na
uruchamianie nowych kierunków i specjalności studiów oraz w zakresie
standaryzacji programów nauczania i jakości kształcenia w wyższych szkołach
zawodowych. W swoim wystapieniu prof. dr hab. Z. Marciniak omówił
przykładowe błędy i nieprawidłowości w organizowaniu procesu dydaktycznego
przez niektóre uczelnie zawodowe. Równocześnie mówca podkreślił pozytywy,
nadzieje i oczekiwania PAK-i i kierownictwa resortu zawodowych w szkolnictwie
zawodowym, które może pochwalić się już zauważalnym dorobkiem. Dr J. Lepiech
zapoznał uczestników konferencji ze zmianami w ustawie „Prawo o szkolnictwie
wyższym“ w odniesieniu do państwowych wyższych szkół zawodowych, natomiast
mgr K. Krawczyk przedstawiła problematykę normatywną rekrutacji na uczelnie
zawodowe w perspektywie nowych regulacji dotyczących matur. Przedstawiciele
lubuskich władz administracyjnych i samorządowych podzielili się swoimi
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Sprawozdania i omówienia, varia

przemyśleniami na temat roli i miejsca szkolnictwa zawodowego na mapie
edukacyjnej regionu.
Ogólnopolska Konferencja Prorektorów i Kierowników Nauczania PWSZ była
także doskonałą okazją do zaprezentowania jej uczestnikom bazy dydaktycznej
PWSZ w Sulechowie oraz nowych inwestycji i perspektywicznych planów
rozwojowych Almae Matris Sulechoviensis. Wyrażamy również nadzieję, że
uczestnicy konferencji zachowają w pamięci naszą radość z przyjmowania
w murach PWSZ w Sulechowie tak znamienitych przedstawicieli polskiej nauki,
władz kierowniczych Ministerstwa Edukacji i Nauki i administracji rządowej,
lubuskich władz samorządowych oraz słynną już w regionie naszą serdeczność
i gościnność.
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Uczestnicy konferencji na pamiątkowej fotografii – 19 kwietnia 2006 r.

