HARMONOGRAM KONFERENCJI ETE 2016

09.30 - 10.00

Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10.00 - 10.10

Otwarcie konferencji i powitanie

Dominik Bralczyk
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

10.10 - 10.30

Wystąpienie inauguracyjne

Prof. dr hab. Alojzy Nowak
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu
Warszawskiego

10.30 - 10.50

Humanista na rynku pracy

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum
Prawa i Edukacji

10.50 - 11.10

Zmiany w programach kształcenia ukierunkowane na
realizację celów zawodowych absolwenta

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.10 - 11.30

Oczekiwania studentów związane z
dostosowywaniem programów studiów do rynku
pracy

Mateusz Mrozek
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

11.30 - 11.45

Przerwa kawowa

11.45 - 12.05

Absolwent uczelni na polskim rynku pracy

Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

12.05 - 12.30

Działalność akademickich biur karier w roku
akademickim 2014/2015 - najważniejsze wnioski z
raportu Rzecznika Praw Absolwenta

Bartłomiej Banaszak
Rzecznik Praw Absolwenta

12.30 - 12.55

Programy wsparcia akademickich biur karier w
perspektywie finansowej 2014-2020

Piotr Krasiński
Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej NCBR

12.55 - 13.20

Oczekiwania pracodawcy wobec absolwenta w
kontekście realizowanych przez uczelnie celów
edukacyjnych

Prof. dr hab. Andrzej Rabczenko
Doradca Prezydenta Pracodawców RP

13.20 - 13.50

Lunch
Panel dyskusyjny:
- omówienie modelowych rozwiązań w zakresie
działalności akademickich biur karier,
- zasady pozyskiwania dodatkowego finansowania
z funduszy europejskich (PO WER),
- wpływ funkcjonowania akademickich biur karier na
dostosowanie programów kształcenia do potrzeb
rynku pracy,

13.50 - 15.40

- wpływ organizacji akademickich na kreowanie
odpowiedniej polityki edukacejnej w kontekście
efektów kształcenia,

Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Piotr Krasiński
Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej NCBR
Prof. dr hab. Andrzej Rabczenko
Doradca Prezydenta Pracodawców RP
Bartłomiej Banaszak
Rzecznik Praw Absolwenta

- sytuacja absolwentów uczelni na rynku pracy
(nowe wyzwania),

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- rola doradcy zawodowego w kreowaniu ścieżki
zawodowej absolwenta,

Mateusz Mrozek
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

- oczekiwania pracodawców dotyczące
praktycznego wymiaru studiów.
15.40 - 15.50

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dominik Bralczyk
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji
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Szanowni Państwo,
mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji
Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2016 dotyczącej zagadnień związanych z doradztwem
zawodowym i działalnością akademickich biur karier, organizowanej przez Europejskie
Forum Prawa i Edukacji 26 lutego 2016 r. w Warszawie.
Działanie akademickich biur karier wiąże się z szeregiem zagadnień istotnych dla uczelni, w
tym między innymi z zapewnieniem studentom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego,
rozwijaniem współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem gospodarczym,
prowadzeniem monitoringu karier absolwentów, dostosowywaniem programów nauczania
do potrzeb rynku pracy i przygotowaniem studentów do przyszłych wyzwań zawodowych,
a także pozyskiwaniem środków niezbędnych do ﬁnansowania powyższych celów.
Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie między innymi programowi wsparcia
akademickich biur karier, na który przeznaczono w Projekcie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój ponad 75 mln zł.
O udział w konferencji zwróciliśmy się m.in. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które tradycyjnie obejmują patronatem
organizowane przez nas konferencje akademickie, stąd mamy nadzieję, że ETE 2016
umożliwi zaproszonym gościom uzyskanie niezbędnych informacji we spomnianym
zakresie.
Tak jak zwykle na organizowanych przez nas konferencjach ETE stanowiących platformę
wymiany informacji oraz oczekiwań pomiędzy jednostkami akademickimi a rynkiem
pracy, spodziewamy się dyskusji, wielu ciekawych pytań i przede wszystkim konkretnych
odpowiedzi.
Raz jeszcze serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji Europejskie Trendy
Edukacyjne ETE 2016.

...........................................................................

Termin: 26 lutego 2016 r.
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 126.

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej
Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przeznaczono ok. 75 mln zł. na działania wspierające akademickie biura karier
i inne instytucje wspomagające studentów w procesie wchodzenia na rynek
pracy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. ogłosiło konkurs, którego alokacja wyniosła 35 mln zł. Kolejne 40 mln zł zostanie przeznaczone
na kolejną edycję, która zostanie ogłoszona w 2017 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju uczelnia będąca jego beneficjentem powinna w ramach
realizacji projektu rozwijać narzędzia służące diagnozowaniu kompetencji,
a ponadto powinna zapewnić studentom wsparcie w zakresie poradnictwa
zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu,
mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości.

Jednym ze szczegółowych kryteriów branych pod uwagę w trakcie oceny
programowej oraz instytucjonalnej dokonywanej przez ekspertów Polskiej
Komisji Akredytacyjnej w trakcie wizytacji jest sposób wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności
na rynku pracy efektów kształcenia osiągniętych przez studenta. Takich
monitoringów dokonują zwyczajowo akademickie biura karier, a ich wyniki
mogą posłużyć dostosowaniu oferty edukacyjnej i programów studiów do
potrzeb otoczenia gospodarczego.

Uczelnie realizujące projekty współfinansowane z funduszy PO WER powinny przewidywać wdrożenie na stałe w swoją ofertę wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, m.in. poprzez
włączenie akademickich biur karier w proces kształcenia i wykorzystanie
efektów ich działalności w celu zwiększenia atrakcyjności i poprawienia
jakości zarówno obowiązkowych jak i nadobowiązkowych zajęć praktycznych, co jest jednym z elementów branych pod uwagę w trakcie wizytacji
Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ma szczególne znaczenie w przypadku studiów o profilu praktycznym.

Zgodnie ze statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jednostka akademicka powinna wspierać studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze
środowiskiem akademickim, z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub
kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek pracy, w szczególności,
współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku. Zadania te w dużej
mierze mogą być realizowane przez akademickie biura karier.

Praca biura karier może być wspierana przez odpowiednie programy informatyczne, umożliwiające gromadzenie danych o wykształceniu, odbytych
stażach i praktykach zarejestrowanych absolwentów, zarządzanie ofertami
pracy i dostosowywanie oferty zarówno do potrzeb pracodawców jak i kandydatów, a często także tworzenie arkuszy ankietowych pozwalających na
uzyskiwanie bieżących informacji na temat karier zawodowych.

Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Europejskie Forum Prawa i Edukacji (EFPE) służy środowisku
akademickiemu wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony
własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz jakości kształcenia. Powiększając stale zakres aktywności tworzymy platformę wymiany informacji, która ma na celu ułatwienie jednostkom naukowo-dydaktycznym i badawczym zarówno realizację
podstawowych obowiązków ustawowych, jak i podnoszenie
jakości kształcenia w jednostkach dążących do wprowadzenia
europejskich standardów w szkolnictwie wyższym.

Poszczególne zespoły eksperckie Europejskiego Forum Prawa i
Edukacji od początku działalności biorą aktywny udział w przedsięwzięciach związanych z projektami realizowanymi przez
uczelnie. Rok akademicki 2015/2016 przynosi kolejne wyzwania,
w tym uruchomienie programów związanych z nową perspektywą
budżetową, takich jak konkurs na projekty dotyczące obsługi
systemów antyplagiatowych, czy Program Rozwoju Kompetencji. EFPE zamierza kontynuować wspieranie środowiska akademickiego zarówno w pozyskiwaniu funduszy, jak i w realizacji
założonych w projektach zadań.
Europejskie Forum Prawa i Edukacji prowadzi także działalność
audytową dotyczącą procedur antyplagiatowych oraz procedur
administracyjnych związanych z ochroną własności intelektualnej i jakością kształcenia. Skuteczność wdrożonych procedur potwierdza certyfikat AQUILA EDUCATIONIS przyznawany uczelniom stosującym najwyższe standardy w powyższym zakresie.
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Odnosząc się do bieżących zmian ustawowych oraz aktualnych trendów dotyczących kształcenia, Europejskie Forum Prawa i Edukacji co roku poszerza swoją ofertę szkoleniową skierowaną do władz uczelni, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia,
pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni.
W ramach naszej działalności podejmujemy inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, organizujemy konferencje, seminaria i kampanie informacyjne, a także uczestniczymy w wydarzeniach gromadzących pracowników uczelni, w trakcie których przekazujemy
aktualne informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz nowych trendów w szkolnictwie wyższym.
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Kierownik projektu
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