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Z A P R O S Z E N I E 
DO  

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
WYNIKÓW PROJEKTU  

 
FORESIGHT REGIONALNY DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH  

WARSZAWY I MAZOWSZA  
„AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030” 

 

 

 

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie 

Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, 

modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb 

rynku pracy przyszłości. Projekt realizowany jest od maja 2009 roku, planowany termin 

zakończenia to maj 2012, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007 – 2013. 

 

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest przez konsorcjum naukowe złożone z 

sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki 

inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne.  

 

W skład konsorcjum wchodzą: 

� Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu);  

� Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;  

� Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  

� Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; 

� Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 

� Akademia Leona Koźmińskiego. 

  

Rezultatem projektu „Akademickie Mazowsze 2030“ są trzy scenariusze rozwoju 

szkolnictwa wyższego na Mazowszu do roku 2030. Ważnym etapem tego procesu jest 

skonsultowanie scenariuszy ze stroną społeczną. 

 

Chcąc zapewnić aktywny udział przedstawicieli różnych grup interesów w opracowaniu 

wyników projektu, scenariusze rozwoju zostaną poddane pogłębionej konsultacji, 

mającej charakter otwartych spotkań warsztatowych zorganizowanych dla zebrania 

opinii, uwag oraz pytań do proponowanych modelowych rozwiązań. Dodatkowym 

celem konsultacji społecznych jest poinformowanie grup interesu o realizowanym 

projekcie, jego upowszechnienie oraz zebranie opinii, stanowisk i propozycji 

(modyfikacji) itp. od zainteresowanych stron. 

Dwa spotkania konsultacyjne mają być platformą dyskusji i szansą na dodatkową 

analizę scenariuszy przez praktyków oraz szczególnie zainteresowany grupy - pozwoli 

to na praktyczne współtworzenie modelowych rozwiązań w połączeniu z wymianą 

doświadczeń. 
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Spotkania odbędą się 20 i 21 lutego 2012r. w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, na ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, sala 0/106 A i 
B, w godz. 11.00 -14.00 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

 

Formularz zgłoszeniowy uprzejmie prosimy przesyłać na adres mailowy:  

 

am2030@pjwstk.edu.pl 
 

Potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach społecznych prześlemy do Państwa drogą 

mailową w dniu 16 lutego 2012 r. 

 
 

Szczegółowych informacji nt. projektu i konsultacji społecznych udziela: 

 

Koordynator Projektu Politechniki Warszawskiej 
Katarzyna Modrzejewska 

Tel. 22 -234-59-78 
e-mail: k.modrzejewska@ca.pw.edu.pl 
www.akademickiemazowsze2030.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 


