Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Wykłady

Szkolenia

Doradztwo

Audyty

Ekspertyzy

Konferencje

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Europejskie Forum Prawa i Edukacji
Przeprowadzone szkolenia

Zrealizowane audyty procedur administracyjnych

135

124
83

Doradztwo dla szkolnictwa wyższego
w zakresie praw autorskich

54

98

2013

72

39
37

23
2012

Ekspertyzy sądowe
i opinie dla organów administracyjnych

2014

12
2013

2015

42

18
2014

2015

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

Projekty regulaminów
i procedur administracyjnych uczelni

Wykłady monograﬁczne
(ochrona własności intelektualnej, systemy antyplagiatowe,
jakość kształcenia)

2013

18
2014

2015

2013

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

2014

2015

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

Współpraca EFPE z podmiotami zagranicznymi
Belgia
Niemcy

52

Norwegia

32

Dania
31

18
9
2013

Włochy

17
2014

2015

2013

2014

2015
Szwecja

Suma pozyskanych środków z funduszy
europejskich i krajowych w ramach prowadzonych
działań consultingowych

Projekty wsparcia dla współpracy jednostek
naukowo-dydaktycznych i biznesu

2014
WZROST NA PRZESTRZENI LAT

2

2 684 000 zł

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

1 448 000 zł

WZROST NA PRZESTRZENI LAT

2015

98

Holandia

24

14
2014
WZROST NA PRZESTRZENI LAT

ytania
Wielka Brytania
2015

Luksemburg

USA
Irlandia
Hiszpania

Francja

|

www.efpe.org.pl

Oferta
rokakademicki
akademicki
2014/2015
Oferta nanarok
2015/2016

Od
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istnienia

Europejskie

Forum Prawa i Edukacji (EFPE) stale
powiększa zakres swoich aktywności
tworząc podstawę dla kompleksowej
realizacji zadań dla środowiska akademickiego i jednostek naukowo-badawczych.

W zespole Europejskiego Forum Prawa
i Edukacji znajdują się specjaliści prowadzący działalność szkoleniową i badawczą z zakresu prawa autorskiego, ochrony własności
intelektualnej i jakości kształcenia, a także
eksperci tworzący procedury i standardy dla
środowiska akademickiego, umożliwiając realizację wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym. Ponadto nasi pracownicy rozwijają
inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, między innymi poprzez organizację konferencji,
seminariów i kampanii informacyjnych związanych z komercjalizacją wyników naukowych
i dostępem do wiedzy.
Członkowie zespołów EFPE realizują szereg
projektów badawczo-rozwojowych współﬁnansowanych z funduszy europejskich, mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz
doskonalenie metod komunikacji i form współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-dydaktycznymi a środowiskiem gospodarczym,
polegających na wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań naukowych i wyników badawczych.

|

www.efpe.org.pl

Realizowane przez nas działania służące edukacji, doskonaleniu jakości kształcenia i komercjalizacji nauki, polegające na budowaniu
relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a
podmiotami gospodarczymi i ﬁrmami komercyjnymi są możliwe dzięki szerokiej współpracy
międzynarodowej oraz adaptowaniu i doskonaleniu wzorców od lat z powodzeniem wdrażanych w wiodących europejskich ośrodkach
edukacyjnych.
Rok akademicki 2015/2016 przynosi nowe
wyzwania:
1. Ustawa 2.0 - konkurs na przygotowanie nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
3. Zmiany w Polskiej Komisji Akredytacyjnej
4. Wsparcie dla Innowacyjności uczelni
5. Deregulację szkolnictwa wyższego
6. Projekt stworzenia ministerialnego programu
antyplagiatowego dla wszystkich uczelni
EFPE zamierza aktywnie włączyć się w te działania budując wiedzę i świadomość polskich
jednostek edukacyjnych i naukowych, aby mogły one skutecznie aspirować o środki ﬁnansowe służące komercjalizacji wiedzy rozwijając
swoją innowacyjność i skutecznie realizując
politykę związaną z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia.

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

Dominik Bralczyk
Brallczyk
Prezes Zarządu
Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Europejskie Forum Prawa i Edukacji
al. Jerzego Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa
tel. kom.: 507 081 478
tel. kom.: 501 551 043
e-mail: kontakt@efpe.org.pl
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W bieżącym roku akademickim eksperci

Europejskiego

Forum

Prawa

i Edukacji proponują uczelniom cykl
szkoleń związanych z najbardziej aktualnymi

zagadnieniami

2. Założenia reformy ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym

szkolnictwa

Szkolenie skierowane do władz uczelni oraz
członków uczelnianych zespołów ds. jakości
kształcenia

wyższego:
Ramowy program szkolenia:
1. Jakość kształcenia - tryb i forma ewaluacji efektów kształcenia na uczelni
w kontekście założeń ustawowych
Szkolenie skierowane do członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia, studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych uczelni.
Ramowy program szkolenia:
1. Jakość kształcenia w polskim szkolnictwie
wyższym, deﬁniowanie, stan prawny
2. Metodologia oceny jakości procesu kształcenia
3. System doskonalenia jakości kształcenia
4. Ochrona własności intelektualnej jako element jakości kształcenia na uczelni
5. Współpraca z otoczeniem gospodarczym
jako czynnik mający wpływ na jakość kształcenia
6. Kultura jakości kształcenia

1. Jakość kształcenia a autonomia uczelni
2. Prawne konsekwencje wprowadzenia deﬁnicji pracy dyplomowej
3. Obowiązek korzystania z programów antyplagiatowych i wprowadzania prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium
pisemnych prac dyplomowych (ORPPD)
4. Ocena efektów kształcenia
5. Uznawalność efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego
6. Funkcjonowanie uczelni w okresie niżu
demograﬁcznego
7. Rozdział praw własności intelektualnej na
uczelni – zmiany w zakresie komercjalizacji
wyniku naukowego

Godło Aquila Educationis Poloniae
Certyﬁkat
nadawany
uczelniom,
które
w szczególny sposób dbają o podnoszenie
jakości kształcenia uczestnicząc w programie audytowym Europejskiego Forum Prawa
i Edukacji proponowanych na rok akademicki
2015/2016*.
Założenia programu:
- efektywne wprowadzanie norm projakościowych,
- zorientowanie celów edukacyjnych uczelni
na efekty kształcenia,
- dostosowanie procedur uczelni do założeń
ustawowych,
- optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem prawami autorskimi,
- skuteczne realizowanie polityki promocyjnej
uczelni.
*
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W celu uzyskania godła Aquila Educationis Poloniae uczelnia
zobowiązana jest przeprowadzić audyt, o którym mowa na
str. 6-7 niniejszego katalogu.
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3. Utwór naukowy przedmiotem prawa
autorskiego w kontekście uczelni jako
platformy wymiany i komercjalizacji badań naukowych

4. Innowacjyjność – Wdrożenie Projektu
– Komercjalizacja – integracja badań i
innowacyjności w kontekście nowej perspektywy ﬁnansowej 2015 – 2020

Szkolenie skierowane do pracowników działów prawnych, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

Szkolenie skierowane do pracowników naukowych, doktorantów oraz pracowników centrów
naukowych i centrów transferu technologii.

Ramowy program szkolenia:

Ramowy program szkolenia:

1. Instytucja naukowa, utwór i utwór naukowy – deﬁniowanie

1. Pojęcie innowacyjności, deﬁniowanie,

2. Uprawnienia uczelni i nauczyciela akademickiego jako twórcy
3. Zasady korzystania z cudzego utworu
4. Narzędzia informatyczne służące weryﬁkacji oryginalności prac pisemnych
5. Plagiat utworu naukowego
6. Odpowiedzialność pracownika naukowego za naruszenie praw autorskich

2. Integracja badań naukowych i innowacji
3. Analiza potencjału innowacyjnego pomysłu
4. Zabezpieczenie praw autorskich
...........................................................................
........
.. ....
..
.. ........
. ........
........
. ....
. ....
.......
........
........
.............
............
. ....
..........
...
. ...

5. Transfer technologii
6. Ścieżki komercjalizacji innowacyjnych
rozwizań,

Magdalena Rzodkiewicz
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Europejskie Forum Prawa i Edukacji

7. Dopasowanie celów strategicznych uczelni
do ogólnokrajowych trendów innowacyjności i pozyskiwanie funduszy na badania

Informacja:
Szczegółowe programy szkoleń dostępne są na
naszej stronie internetowej:
www.efpe.org.pl/szkolenia
Oferujemy także szkolenia zamknięte, których
tematyka i zakres mogą zostać dostosowane
do indywidualnych potrzeb uczelni. W celu uzyskania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
szkolenia@efpe.org.pl
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AUDYT PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA
Program audytowy EFPE skierowany jest do wiodących uczelni dbających o najwyższe standardy jakości kształcenia oraz sprawny system zarządzania i administrowania procedurami służącymi celom naukowo-dydaktycznym.
Jednostkom akademickim proponujemy następujący zakres przedmiotowy audytów:

ustalenie wpływu otoczenia gospodarczego na programy nauczania
i efekty kształcenia.

1. Audyt procedur antyplagiatowych i ochrony własności intelektualnej –
analiza dokumentacji administracyjnej uczelni w zakresie działających na
uczelni systemów antyplagiatowych oraz procedur zarządzania prawami autorskimi pod kątem ich transparentności, zgodności z aktualnym
stanem prawnym i rzeczywistego wdrożenia, w celu zagwarantowania
maksymalnej skuteczności procesów służących komercjalizacji wyników badań naukowych, weryﬁkacji antyplagiatowej czy publikacji w
otwartym dostępie.

Procedur antyplagiatowych

2. Audyt wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia – weryﬁkacja struktury i analiza działań podejmowanych przez jednostki wyznaczone do zapewniania i oceny jakości kształcenia mająca na celu zaprojektowanie, ukształtowanie
i optymalizację stosowanych procedur.
3. Audyt efektów współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym – ocena potencjału uczelni w zakresie możliwości współpracy (w tym pozyskiwania funduszy) w celu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni, a także

Europejskie Forum Prawa i Edukacji
al. Jerzego Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa

Audyt

Wewnętrznych systemów
zarządzania jakością
kształcenia

Współpracy uczelni z
otoczeniem gospodarczym

tel. kom.: 507 081 478
tel. kom.: 501 551 043
e-mail: kontakt@efpe.org.pl
Rysunek 1. Schemat realizacji działań audytowych
6
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Formalne spełnienie wymogów ustawowych
(Regulamin zarządzania prawami własności
intelektualnej i komercjalizacji wyników badań
naukowych)

Informacja:

Oryginalność utworów i ochrona twórczości
- procedury weryﬁkacji oraz tryb postępowań
wyjaśiających i dyscyplinarnych

1. analiza procedur
administracyjnych, w tym
procedur antyplagiatowych,
ochrony własności intelektualnej
i komercjalizacji badań
naukowych, procedur
stanowiących element
wewnętrznych systemów
zarządzania jakością
kształcenia,

W skład raportu z audytu wchodzą
następujące elementy:

Porównanie dostępnych rozwiązań służących
kontroli oryginalności tekstów

Podstawy prawne

Jednostki odpowiedzialne

Analiza prowadzonych działań

Zakres analizy:
•

Wywiady

•

Dokumantacja

•

Dane zawarte w
bazie porównawczej
EFPE

•

Przepisy prawne

•

Dane statystyczne

Usystematyzowanie
danych

2. przedstawienie relacji pomiędzy
procedurami obowiązującymi
a stosowanymi,
3. wyniki badań ankietowych
przeprowadzanych wśród
pracowników i studentów
uczelni, a także jej
absolwentów,

Sformułowanie
wniosków

4. zalecenia dotyczące
wprowadzenia ewentualnych
zmian w procedurach,
5. udostępnienie wzorcowych
dokumentów i aktów
administracyjnych.

Badanie opinii pracodawców na temat
praktycznego i merytorycznego przygotowania
absolwentów do pracy zawodowej
Przedstawienie zaleceń

Wszystkich zainteresowanych udziałem
w programie audytowym zapraszamy do
kontaktu mailowego:

Prognozowanie możliwości dostosowania
kierunków studiów do potrzeb rybku pracy
audyt@efpe.org.pl
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Jesteśmy organizatorami konferencji, sympozjów i seminariów dla przedstawicieli
władz, pracowników naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz organizacji akademickich, poświęconych zagadnieniom ochrony
własności intelektualnej i reformie systemu
szkolnictwa wyższego.

W roku akademickim 2015/2016 proponujemy
Państwu udział w następujących konferencjach i seminariach:
Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA
2015 – 19 października 2015 r., Warszawa
Konferencja zorganizowana dla uczelni, które zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązane zostały do kontroli wszystkich
prac dyplomowych studentów z wykorzystaniem
systemów antyplagiatowych służących analizie oryginalności treści. Uczestnicy konferencji będą mieli
okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami służącymi weryﬁkacji oryginalności treści,
a także otrzymać aktualne informacje dotyczące ﬁnansowania wdrożeń wybranych systemów antyplagiatowych. W harmonogramie Europejskiego Forum
Antyplagiatowego zaplanowano panel dyskusyjny, w
trakcie którego przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, środowisk akademickich i
organów oceniających działalność uczelni będą mieli
okazję odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z realizacją tego obowiązku ustawowego.

Konferencja Europejskie Trendy Edukacyjne
ETE 2016 - Doradztwo zawodowe i Akademickie Biura Karier
Działanie akademickich biur karier wiąże się z szeregiem zagadnień istotnych dla uczelni, w tym mię-

8

dzy 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.

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA
2016 – 8 kwietnia 2016 r., Warszawa
Założeniem konferencji będzie dyskusja nad nową
koncepcją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą stworzenia bezpłatnego ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego dla wszystkich
uczelni (ministerstwo przygotowuje już stosowne
zmiany ustawowe, aby wprowadzić jeden system).

Konferencja Ustawa 2.0 – postulaty
środowiska akademickiego i cele MNiSW
– 27 maja 2016 r., Warszawa
W lutym br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ogłosiło konkurs na stworzenie założeń do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Plany zakładają zaprezentowanie pełnego tekstu ustawy w 2019 roku. Na jesień 2017 roku
zaplanowano pierwszy Narodowy Kongres Nauki. Jego misją będzie wypracowanie postulatów reform. Proces powstawania nowej ustawy
będzie poprzedzony licznymi konsultacjami ze
środowiskiem akademickim, polegającymi także na zgłaszaniu własnych propozycji zmian w
przepisach oraz powołaniem w ramach projektu
zespołów tworzących projekt nowej ustawy.
Założeniem konferencji będzie dyskusja nad
koncepcją nowej ustawy, oczekiwaniami środowiska akademickiego w kontekście zapowiadanej przez MNiSW nowej polityki dla szkolnictwa
wyższego.

Ponadto w tegorocznej edycji konferencji podejmiemy problematykę:
- wciąż nierozwiązanej kwestii integracji systemów
antyplagiatowych z Ogólnopolskim Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych,
- możliwości wprowadzenia zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym już od nowego roku akademickiego,
- konsekwencjom stanowiska MNiSW dla programu
PO WER (anulowany konkurs na projekty dotyczące
obsługi systemów antyplagiatowych).
Obowiązek kompleksowej weryﬁkacji antyplagiatowej studenckich prac dyplomowych może sprawić,
że nasza konferencja będzie szczególnie interesująca dla promotorów.
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Eksperci Europejskiego Forum Prawa i Edukacji świadczą pomoc obejmującą doradztwo prawne dla jednostek szkolnictwa wyższego i instytucji
naukowo-badawczych, których obowiązkiem jest wprowadzenie regulacji związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Ponadto
przygotowujemy wzory wszystkich dokumentów służących administrowaniu uczelnią.
Oferujemy doradztwo prawne w następującym zakresie:
1. Regulacje prawno-autorskie
w szkolnictwie wyższym:
•

•

2. Ochrona własności intelektualnej w aktach
administracyjno-prawnych uczelni:

tworzenie regulaminów zarządzania
prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, prawami własności
przemysłowej,

•

tworzenie i aktualizacja procedur
postępowania administracyjnego
i dyscyplinarnego (w tym m.in. statutów
i regulaminów studiów),

opracowywanie zasad komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.

•

opracowywanie wzorów dokumentacji
(uchwał, zarządzeń, postanowień
i decyzji) organów administracyjnych
uczelni,

•

ustalanie konsekwencji prawnych
plagiatu studenckiego i naukowego.

3. Tworzenie regulacji,
metod i analiz obejmujących:
•

jakość kształcenia,

•

realizację efektów nauczania
i innowacyjność,

•

zapotrzebowanie edukacyjne
na rynku pracy.

Europejskie Forum Prawa i Edukacji
al. Jerzego Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa
tel. kom.: 507 081 478
tel. kom.: 501 551 043
e-mail: kontakt@efpe.org.pl
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Eksperci Europejskiego Forum Prawa i Edukacji prowadzą wykłady monograﬁczne:
Komunikacja administracyjna i prawna
•

•

•

Podstawowe cechy języka
stosowanego w aktach prawnych
Komunikat formalny. Jak należy
rozumieć język prawniczy (synteza
prawna a zrozumiałość przekazu)

Wykorzystanie uzyskanych efektów
kształcenia na rynku pracy
•

Deﬁnicja i rodzaje social media

Dokumenty tworzące portfolio

•

•

Sposoby komunikowania
się z pracodawcą

Cele kont zakładanych na portalach
społecznościowych

•

Internet jako platforma poszukiwania
pracy

Budowanie marki w mediach
społecznościowych

•

Popularne błędy popełniane w trakcie
poszukiwania pracy

Planowanie kampanii promocyjnych
i informacyjnych w social media

•

Zarządzanie treścią

•

Grupy społeczne komunikujące się za
pomocą portali społecznościowych

•

Osoby zainteresowane powyższą tematyką,
a także innymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego,
komercjalizacji wyników badań naukowych oraz
komunikacji (nasi eksperci mogą przygotować
temat wykładu zgodnie z indywidualnym zamówieniem uczelni) zapraszamy do kontaktu
mailowego:

•

•

Przepisy prawne i ich interpretacja

Informacja:

Sztuka tworzenia dokumentów
aplikacyjnych

Wykorzystanie social media i nowoczesnych
środków komunikacji w działaniach
promocyjnych uczelni

•

kontakt@efpe.org.pl
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Ofertananarokrokakademicki
akademicki
2014/2015
Oferta
2015/2016

Uczelniom i jednostkom naukowo-badawczym w ramach współpracy oferujemy
wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów.

Środki do pozyskania w roku akademickim
2015/2016:
- Horyzont 2020 – międzynarodowy program ﬁnansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2015-2020
wynosi prawie 80 mld euro. Jego założeniem jest stworzenie spójnego systemu
ﬁnansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy
technologii.

„Horyzont 2020 z rekordowym budżetem
80 miliardów euro na badania i innowacje na
lata 2014-2020 jest ogromną szansą – nie tylko
na awans polskiej nauki, ale rozwój gospodarczy kraju”.
Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój
(PO IR) - ponad 7,6 mld euro, z których
będą mogły skorzystać jednostki naukowe, studenci i doktoranci. Doﬁnansowanie
przeznaczone zostanie m.in. na badania
naukowe i ich późniejszą komercjalizację,
staże podoktorskie dla młodych doktorów
w wiodących ośrodkach za granicą, międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez polskie jednostki naukowe
z udziałem partnera zagranicznego czy
przygotowanie jednostek naukowych do
udziału w programach międzynarodowych,
takich jak Horyzont 2020
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – ok. 2 mld euro przeznaczonych na dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb rynku pracy,
poprawę jakości studiów doktoranckich
i stwarzanie lepszych warunków do studiowania na nich, współpracę międzynarodową, rozwój kwaliﬁkacji kadry dydaktycznej
oraz lepsze zarządzanie.

Informacja:
Uczelniom ubiegającym
się o doﬁnansowanie oferujemy:
- pomoc w poszukiwaniu
partnerów biznesowych,
- stworzenie umowy konsorcjum,
- ustalenie podziału praw autorskich na
poszczególnych członków konsorcjum.
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