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promowania wartości praw człowieka, demokracji i zasad prawa w odniesieniu do państw 

objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, w tym programem Partnerstwo Wschodnie.

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w konferencjach i spotkaniach organizowanych 

w ramach polskiej prezydencji. Oprócz listopadowego posiedzenia Rady UE w Brukseli, zapla-

nowaliśmy konferencję ministrów do spraw kształcenia obowiązkowego, która odbędzie się 

w październiku w Gdańsku. 

Inne wydarzenia organizowane w Polsce będą dotyczyć kwestii mobilności, w tym jej wschod-

niego wymiaru, wielojęzyczności, a także skuteczności polityki edukacyjnej prowadzącej 

do rozwoju kompetencji młodzieży.

Szanowni Państwo,

edukacja oferuje platformę współpracy opartej na zasadach partnerstwa i równouprawnienia. 

Jestem przekonana, że tego typu dialog i współpraca rozwijana z ministrami edukacji oraz mło-

dzieżą państw członkowskich UE umożliwią nam wzmocnienie społecznego wymiaru edukacji 

i wspólne poszukiwanie rozwiązań dla wyzwań, wobec których staje młodzież w Europie. 

Licząc na Państwa udział w planowanych konferencjach i spotkaniach, ze swej strony zapew-

niam, że polska prezydencja pozostaje otwarta i gotowa do aktywnej współpracy z państwa-

mi członkowskimi, Komisją Europejską, Sekretariatem Generalnym Rady Unii Europejskiej oraz 

z innymi uczestnikami procesu europejskiego w obszarze edukacji i młodzieży. 

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej 

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu priorytety i program polskiej prezydencji 

w Radzie Unii Europejskiej w obszarze edukacji i młodzieży. 

Nowe Trio, do którego obok Polski należą Dania i Cypr, będzie kontynuować realizację planu 

prac Rady w dziedzinie edukacji, z uwzględnieniem dorobku poprzednich prezydencji. Ozna-

cza to współpracę kolejnych trzech prezydencji nad priorytetami Strategicznych ram europej-

skiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia (ET 2020). Trio będzie też monitorować wkład 

edukacji w strategię „Europa 2020” oraz działania zmierzające do realizacji celów inicjatyw 

flagowych „Mobilna młodzież” i „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.

W obszarze młodzieży priorytetem prezydencji będzie praca na rzecz zwiększenia uczestnic-

twa młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy. Wraz z polską prezydencją zaczyna się 

kolejny etap 18-miesięcznego dialogu i współpracy w dziedzinie młodzieży. Doświadczenia 

w zakresie dialogu naszych poprzedników są bardzo cenne i Polska skorzysta z wypracowa-

nych dotychczas rekomendacji. 

Motto przewodnie dla prac polskiej prezydencji w ramach Rady ds. Edukacji, Kultury, Młodzie-

ży i Sportu stanowi hasło: Kompetencje dla Europy. W tym kontekście priorytetami polskiego 

przewodnictwa w obszarze edukacji są edukacja na rzecz mobilności oraz modernizacja uni-

wersytetów, natomiast w obszarze młodzieży – młodzież i świat.

W obszarze edukacji polska prezydencja będzie dążyć do zaawansowania prac dotyczących 

kompetencji językowych jako przygotowania do mobilności edukacyjnej i zawodowej, a tak-

że podnoszenia jakości mobilności edukacyjnej. Będziemy prowadzić prace nad europejskim 

poziomem odniesienia, dotyczącym mobilności edukacyjnej, jak również kontynuować prace 

w obszarze uczenia się dorosłych. Ważnym elementem polskiej prezydencji będzie wkład 

do dyskusji nad priorytetami dla drugiego cyklu europejskiej współpracy strategicznej w ob-

szarze kształcenia i szkolenia (ET 2020).

W obu obszarach (młodzieży i edukacji) polska prezydencja zamierza wnieść znaczący 

wkład w dyskusję na temat mobilności edukacyjnej w ramach programów Unii Europejskiej, 

uwzględniając także jej wymiar międzynarodowy. Prezydencja będzie dążyć do wzmocnie-

nia współpracy młodzieży z UE i krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, w tym szerszego do-

stępu krajów Partnerstwa Wschodniego do programów UE. Chciałabym podkreślić, że rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej będzie aktywnym uczestnikiem działań Unii Europejskiej na rzecz 



4 5

doskonałą okazją, aby uczcić 15. rocznicę powstania tego europejskiego programu, który 

wspiera zarówno rozwój kariery naukowej, jak i międzynarodową oraz międzysektorową mo-

bilność. Dotychczas 50 tys. badaczy skorzystało z programu Marie Curie Actions, będące-

go od 1996 roku kluczowym elementem programu ramowego UE na rzecz badań i rozwoju 

technologicznego. Podczas konferencji Komisja Europejska oficjalnie otworzy nową platformę 

on-line zaprojektowaną w celu usprawnienia komunikacji i wymiany doświadczeń między be-

neficjentami programu Marie Curie. 

Wierzę, że szerokie spektrum inicjatyw oraz przedsięwzięć zaplanowanych podczas polskiej 

prezydencji wspomoże jak najefektywniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego Unii Eu-

ropejskiej, możliwe dzięki rozwojowi naukowców, których kreatywność oraz innowacyjność 

stanowią zarówno inwestycję w gospodarkę regionu, jak i wspomagają poszukiwanie rozwią-

zań wobec wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat.

Dlatego pragnę podziękować każdemu, kto podjął się realizacji tego zadania oraz życzyć 

wszystkim pomyślności na trudnej, aczkolwiek fascynującej drodze, która otwiera się 

przed nami. 

Profesor Barbara Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Państwo,

wśród najważniejszych obszarów, na których Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego skupi się podczas polskiego przewodnic-

twa w Radzie Unii Europejskiej, szczególnie istotne miejsce zajmują zagadnienia związane 

ze szkolnictwem wyższym. Niech zatem wolno mi będzie zaprezentować w skrócie program 

oraz priorytety polskiej prezydencji, które dotyczą szkolnictwa wyższego, a przyjęte zostały 

przez Rząd RP.

Określając priorytety swojego przewodnictwa, Polska zdecydowała, iż poprzez podejmowa-

ne działania będzie dążyć przede wszystkim do wypracowania takich mechanizmów, które 

pozwolą na pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy. Kluczowe znaczenie w tej 

kwestii ma modernizacja szkolnictwa wyższego. Dynamiczna i prężna gospodarka oparta 

na wiedzy potrzebuje sprawnie działających, innowacyjnych, otwartych na świat i przyszłe 

wyzwania uczelni i instytucji badawczych. Kwestią nadzwyczaj istotną jest także wsparcie 

jakości kształcenia, zwłaszcza w kontekście umasowienia szkolnictwa wyższego. Nie wolno 

w tym miejscu pominąć postulatów dążenia do doskonałości w nauczaniu i realizowaniu 

badań naukowych, zróżnicowania i transparentności uczelni, sprzężenia środowiska aka-

demickiego z otoczeniem gospodarczym, zatrudnialności absolwentów, a także wymiaru 

społecznego szkolnictwa wyższego. Z niecierpliwością oczekuję nowego Komunikatu Komisji 

na temat modernizacji uniwersytetów. Chciałabym też zaprosić Państwa do udziału w naszej 

flagowej w ramach tego priorytetu konferencji dotyczącej modernizacji uniwersytetów, która 

odbędzie się w dniach 24-25 października br. w Sopocie. 

Działania Polski będą się koncentrować także na drugim priorytecie – mobilności, którą Rząd 

RP uznaje za ważny element programu Partnerstwo Wschodnie. Spodziewam się też szerszej 

dyskusji na temat wyzwań dla mobilności doktorantów. Ponadto, liczę na debatę dotyczącą 

kontynuacji programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme, LLP), który 

zwłaszcza w zakresie mobilności studenckiej okazał się sukcesem. Polsce udało się skutecz-

nie wykorzystać możliwości, jakie w kwestii mobilności kadry akademickiej oferuje program 

Erasmus, będący częścią programu LLP. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostrzega także znaczenie mobilności młodych 

naukowców. W związku z tym we wrześniu 2011 r. organizuje Zjazd stypendystów progra-

mu KE Marie Curie Actions pt. „NAUKA – Pasja, Misja, Zobowiązanie”. Wydarzenie to będzie 
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kalendarz

PAŹDZIERNIK

10 / Gdańsk / str. 16
Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Kształcenia Obowiązkowego

10-11 / Gdańsk / str. 16
Konferencja Ministrów UE ds. Kształcenia Obowiązkowego 

11-12 / Kraków / str. 17
Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Szkolnictwa Wyższego 

13-14  / Kraków / str. 17 
Spotkanie Grupy kontynuującej prace w ramach Procesu Bolońskiego 
(tzw. Bologna Follow-up Group) 

17-19 / Sopot / str. 18
Konferencja „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji:
od juniora do seniora” 

19-21 / Sopot / str. 18
Spotkanie Dyrektorów Narodowych Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” 

24-25 / Sopot / str. 19
Konferencja nt. modernizacji uniwersytetów

LISTOPAD

16-18 / Warszawa / str. 20
Konferencja „Skuteczność polityki na rzecz rozwoju kompetencji młodzieży w Europie”   

GRUDZIEŃ

8-9 / Warszawa / str. 20
Spotkanie Komitetu Edukacji

CZERWIEC

9-10 / Warszawa /str. 8
Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kształcenia i Szkolenia
 

LIPIEC

5-7 / Kraków / str. 9
Konferencja „Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age 
(STHESCA)” 

6-7 / Warszawa / str. 9
Konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności” 

10-19 / Warszawa/Sulejówek / str. 10
Letnia Akademia „Demokracja w szkole” (wydarzenie towarzyszące)   
   

WRZESIEŃ

5-7 / Warszawa / str. 11
Unijna Konferencja Młodzieżowa

5-8 / Warszawa / str. 11
Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Młodzieży

12-15 / Warszawa / str. 12
Spotkanie Dyrektorów Narodowych Agencji Programu „Młodzież w działaniu”

16 / Bruksela / str. 12
Seminarium „Ocena kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego”  

21 / Bruksela / str. 13
Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kształcenia i Szkolenia 

24-27 / Kraków / str. 13
Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 
oraz Uczenia się Dorosłych 

26-27 / Warszawa / str. 14
Zjazd stypendystów programu Komisji Europejskiej „Marie Curie Actions” 
pt. „NAUKA – Pasja, Misja, Zobowiązanie”

28-29 / Warszawa / str. 15
Konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” 
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Czerwiec / Lipiec

LIPIEC

5-7 / Kraków

Konferencja „Science, Technology, Higher Education and Society 
in the Conceptual Age (STHESCA)”

Cele i tematyka
Konferencja jest poświęcona omówieniu trendów w nauce i szkolnictwie wyższym w kontekście zmian 
w społeczeństwie w odniesieniu do rozpoczynającej się ery konceptualnej. Głównym celem konfe-
rencji jest zbadanie przyszłości szkolnictwa wyższego w kontekście bezprecedensowego postępu 
w dziedzinie nauki, inżynierii i technologii, a także przedyskutowanie nowych modeli systemów szkolnic-
twa wyższego, w tym zarządzania nimi oraz ich finansowania. 

Uczestnicy
STHESCA ma na celu ułatwienie wymiany poglądów i stworzenie sieci w zakresie nauki i technologii wśród 
osób z różnych instytucji i sektorów działalności państwa, w tym przedstawicieli sektora rządowego, 
pracowników administracyjnych szkół wyższych, liderów polityki edukacyjnej, pracowników przemysłu, 
z krajów Europy, Ameryki oraz Azji i Pacyfiku.

Kontakt
Aleksandra Lis  Wojciech Augustowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 526 
E-mail Wojciech.Augustowski@mnisw.gov.pl

Sekretarz Konferencji
Tel. (+48) 519 068 311
E-mail Aleksandra.Lis@sthesca.eu
www.sthesca.eu

6-7 / Warszawa

Konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności”

Cele i tematyka
•  wzmocnienie mobilności w dziedzinie edukacji, młodzieży, badań i kultury między Unią Europejską 

a państwami Partnerstwa Wschodniego
•  kompleksowa prezentacja istniejących możliwości wspierających mobilność, zarówno w ramach unij-

nych programów, jak również poprzez nowe inicjatywy
•  prezentacja dobrych praktyk
•  debata na temat zwiększenia w przyszłości możliwości mobilnościowych, także w zakresie nowej 

generacji programów unijnych, oraz nt. zaplanowanych działań

Uczestnicy
300 uczestników z państw członkowskich UE oraz państw objętych programem Partnerstwa Wschod-
niego, w tym przedstawiciele: ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agen-
cji ds. programów unijnych, młodzieży, studentów, organizacji nauczycielskich, fundacji, stowarzyszeń 
i instytucji kulturalnych oraz sportu

Kontakt
Maria-Magdalena Budkus 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 648
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Magdalena.Budkus@men.gov.pl

CZERWIEC

9-10 / Warszawa

Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kształcenia i Szkolenia

Cele i tematyka
•  program polskiej prezydencji w Radzie UE jako otwierającej Trio PL-DK-CY 
•  priorytety 2. cyklu Strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

(ET 2020)
•  ocena wyników I Semestru Europejskiego w odniesieniu do kształcenia i szkolenia
•  uczenie się przez całe życie – priorytetowe obszary działań
•  stan wdrażania Strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

(ET 2020)

Uczestnicy
•  urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw edukacji państw członkowskich UE
•  przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej 

Kontakt
Dorota Lewandowska  Joanna Mazur

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 687
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Joanna.Mazur@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 552
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Dorota.Lewandowska@men.gov.pl
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Lipiec / Wrzesień

WRZESIEŃ

5-7 / Warszawa

Unijna Konferencja Młodzieżowa

Cele i tematyka
Konferencja jest organizowana w ramach usystematyzowanego dialogu pomiędzy młodzieżą a de-
cydentami, którego celem jest stworzenie forum dla przedstawicieli młodzieży ze wszystkich państw 
członkowskich UE, aby omówić wyniki prowadzonych w trybie całorocznym konsultacji krajowych 
i sformułować rekomendacje na szczeblu europejskim. Przekrojowym priorytetem tematycznym konfe-
rencji jest uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym Europy, ze szczególnym uwzględnieniem 
priorytetu Młodzież i świat, zwłaszcza w zakresie wschodniego wymiaru mobilności młodzieży. Część 
dyskusji odbędzie się z udziałem dyrektorów generalnych ds. młodzieży z 27 państw członkowskich UE.
Rezultatem konferencji będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału młodzieży w mobilno-
ści, ze szczególnym naciskiem na współpracę z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. 

Uczestnicy
• przedstawiciele młodzieży z państw członkowskich UE
• przedstawiciele młodzieży z państw EFTA, państw kandydujących i państw EECA
• przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, Youth-Partnership

Kontakt
Sławomir Rybka  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 655 
Fax (+48) 22/34 74 417
E-mail Slawomir.Rybka@men.gov.pl

5-8 / Warszawa

Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Młodzieży

Cele i tematyka
Celem spotkania będzie dyskusja na bieżące tematy dotyczące polityki młodzieżowej w kontekście odno-
wionych ram współpracy europejskiej na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem:
• Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
• śródokresowej oceny programu „Młodzież w działaniu”
• raportu UE o młodzieży w 2012 roku
Część spotkania zostanie poświęcona na debatę z uczestnikami konferencji młodzieżowej – realizowanej 
w ramach usystematyzowanego dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami.

Uczestnicy
• dyrektorzy generalni ds. młodzieży z państw członkowskich UE
• przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej
• przedstawiciele Rady Europy 

Kontakt
Sławomir Rybka  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 655 
Fax (+48) 22/34 74 417
E-mail Slawomir.Rybka@men.gov.pl

10-19 / Warszawa/Sulejówek

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” (wydarzenie towarzyszące)

Cele i tematyka
W ramach Letniej Akademii odbędą się szkolenia dla zespołów w dziedzinie edukacji o prawach człowie-
ka i edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą się uczyć, jak realizować kompleksowe strategie szkolne 
na rzecz integracji edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka w codziennej praktyce i kultu-
rze klasy, szkoły i społeczności lokalnej.
Letnia Akademia inicjuje i rozszerza współpracę pomiędzy uczestniczącymi krajami poprzez wymianę 
doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w ww. obszarach. Uczestnicy Letniej Akademii zostaną prze-
szkoleni, by pełnić rolę multiplikatorów i promować zasady demokracji i praw człowieka w działaniach 
realizowanych w ich środowiskach.

Uczestnicy
•  zespoły (dyrektor, nauczyciel oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodzi-

ców) z tej samej szkoły, społeczności lokalnej z następujących państw: Armenia, Azerbejdżan, Biało-
ruś, Dania, Finlandia, Gruzja, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja i Ukraina

•  przedstawiciele Europejskiego Centrum Wergelanda w Oslo i Rady Europy
•  przedstawiciele Komisji Europejskiej

Kontakt
Stefania Wilkiel 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 553
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Stefania.Wilkiel@men.gov.pl
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Wrzesień

21 / Bruksela

Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kształcenia i Szkolenia

Cele i tematyka
• nowa generacja edukacyjnych programów UE
• Strategia Europa 2020: skuteczne inwestowanie w edukację i reformy systemowe

Uczestnicy
• urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw edukacji z państw członkowskich UE
• przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Kontakt
Dorota Lewandowska  Stefania Wilkiel 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 553
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail: Stefania.Wilkiel@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 552
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Dorota.Lewandowska@men.gov.pl

24-27 / Kraków

Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Kształcenia i Szkolenia 
Zawodowego oraz Uczenia się Dorosłych

Cele i tematyka
•  współpraca pomiędzy szkolnictwem zawodowym, szkolnictwem wyższym, pracodawcami, partnera-

mi społecznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami
•  wspieranie międzynarodowej mobilności poprzez uczenie się języków obcych w kształceniu i szkole-

niu zawodowym 
•  uczenie się dorosłych z uwzględnieniem uczenia w miejscu pracy 
•  prezentacja informacji nt. kształcenia i szkolenia zawodowego w kraju prezydencji 
•  monitorowanie postępów we wdrażaniu zaleceń wynikających z realizacji Procesu Kopenhaskiego 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Uczestnicy
• dyrektorzy ds. kształcenia i szkolenia zawodowego z państw członkowskich UE
• przedstawiciele sektora uczenia się dorosłych z państw członkowskich
• przedstawiciele Komisji Europejskiej
• przedstawiciele agencji CEDEFOP oraz ETF
• przedstawiciele ECOTEC
• przedstawiciele europejskich partnerów społecznych
• obserwatorzy z państw spoza UE
• przedstawiciele z państw kandydujących

Kontakt
Piotr Bartosiak  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 773
Fax (+48) 22/34 74 190
E-mail Piotr.Bartosiak@men.gov.pl

12-15 / Warszawa

Spotkanie Dyrektorów Narodowych Agencji 
Programu „Młodzież w działaniu”

Cele i tematyka
Celem spotkania będzie dyskusja o aktualnych wyzwaniach polityki młodzieżowej w kontekście odno-
wionych ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem:
•  omówienia bieżących spraw związanych z programem „Młodzież w działaniu” 
•  omówienia i wdrożenia deklaracji wiarygodności 2009
•  przedyskutowania i przeanalizowania przyszłych perspektyw dotyczących kształtu nowego progra-

mu 2014-2020
•  zaproponowania przygotowania propozycji merytorycznej dotyczącej perspektyw nowego programu 

2014-2020
•  dyskusji na temat ewaluacji śródokresowej programu „Młodzież w działaniu” 2010
•  dyskusji na temat monitoringu wdrażania programu „Młodzież w działaniu” w ramach projektu RAY
•  bieżącej działalności grupy Knowledge Management and Staff Training

Uczestnicy
• dyrektorzy Narodowych Agencji Programu „Młodzież w działaniu” 
• przedstawiciele ministerstw, odpowiedzialni za politykę młodzieżową 
• przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej 
• przedstawiciele Rady Europy 

Kontakt
Tomasz Bratek  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tel. (+48) 22/46 31 103
Fax (+48) 22/46 31 025/26
E-mail Tomasz.Bratek@frse.org.pl

16 / Bruksela

Seminarium „Ocena kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego”

Cele i tematyka
Seminarium organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) w siedzibie Stałego 
Przedstawicielstwa Polski przy UE jest prezentacją końcowych wyników raportu Ocena kultury jakości, 
ściśle powiązanego z mechanizmami „Standardów i wskazówek w zakresie zapewniania jakości kształ-
cenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. Będzie także okazją do wymiany opinii na temat 
tego raportu.

Uczestnicy
• przedstawiciele EUA 
• przedstawiciele uczelni
• przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej
• przedstawiciele z państw członkowskich UE 

Kontakt
Maria Bołtruszko  Alicja Ziubrzynska

European University Association (EUA)
Tel. (+32) 27/43 11 52
Fax (+32) 22/30 57 51
E-mail Alicja.Ziubrzynska@eua.be

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 583
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Maria.Boltruszko@mnisw.gov.pl
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Wrzesień

28-29 / Warszawa

Konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego 
i społecznego w Europie”

Cele i tematyka
Celem konferencji jest pokazanie, w jaki sposób znajomość języków obcych przyczynia się do zwiększe-
nia szans na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i społecznym w Europie. Dyskusje w trakcie paneli 
i warsztatów tematycznych będą się koncentrowały wokół następujących zagadnień: 
•  proces nabywania kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach edukacji formalnej, niefor-

malnej i pozaformalnej
•  wykorzystanie znajomości języków obcych zarówno w kontekście komunikacji międzyludzkiej, jak 

i wspierania integracji społecznej
•  wpływ sytuacji na rynku pracy na wzrost zapotrzebowania na usługi językowe, a także na konieczność 

bliższej współpracy między sektorami biznesu i edukacji.
Konferencja wpisuje się w obchody 10. rocznicy ustanowienia Europejskiego Dnia Języków.

Uczestnicy
•  decydenci zajmujący się edukacją
•  partnerzy społeczni i biznesowi
•  eksperci, naukowcy
•  nauczyciele i osoby zainteresowane kompetencjami językowymi i ich wdrażaniem w Europie
•  przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy

Kontakt
Barbara Skaczkowska  Anna Grabowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tel. (+48) 22/46 31 263
Fax (+48) 22/46 31 021
E-mail Anna.Grabowska@frse.org.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 629 
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Barbara.Skaczkowska@men.gov.pl

26-27 / Warszawa

Zjazd stypendystów programu Komisji Europejskiej „Marie Curie Actions”
pt. „NAUKA – Pasja, Misja, Zobowiązanie”

Cele i tematyka
Zjazd stypendystów programu skupi uwagę naukowców wokół istotnych problemów:
• Jak stymulować pasję do nauki i karierę naukową?
• Co powinno stanowić misję prowadzenia badań naukowych?
• Jaką odpowiedzialność ponoszą naukowcy?
Zjazd umożliwi dyskusję na temat promocji nauki w społeczeństwie oraz nowoczesnych metod upo-
wszechniania wyników badań naukowych. Będzie ponadto okazją do podzielenia się doświadczeniami 
naukowymi i nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami programu „Marie Curie Actions”. Podczas 
zjazdu Komisja Europejska oficjalnie otworzy nowy portal dedykowany wychowankom programu, któ-
ry umożliwi lepszą komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami. Zjazd będzie także 
okazją do świętowania 15. rocznicy ustanowienia europejskiego programu wspierającego szkolenia, 
mobilność oraz rozwój karier naukowców. Wpisze się również w obchody: setnej rocznicy przyznania 
Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, ustanowionego przez Parlament RP Roku 
Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowego Roku Chemii, jak też 15. Festiwalu Nauki w Warszawie.

Uczestnicy
• przedstawiciele z państw członkowskich UE
• przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej 
• laureaci Nagrody Nobla
• obecni i byli stypendyści programu Komisji Europejskiej „Marie Curie Actions”

Kontakt
Anna Czerniszewska  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Tel. (+48) 22/50 17 156
Fax (+48) 22/50 17 134
E-mail Anna.Czerniszewska@mnisw.gov.pl
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PAŹDZIERNIK

10 / Gdańsk

Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Kształcenia Obowiązkowego

Cele i tematyka
Celem spotkania jest zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia obowiąz-
kowego:
•  wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC), w tym uczenie się języków od wczesnego dzieciń-

stwa (ELL), w perspektywie uczenia się przez całe życie
• szkoły w nowej generacji edukacyjnych programów UE. 

Uczestnicy
• urzędnicy wysokiego szczebla ministerstw edukacji z państw członkowskich UE
• przedstawiciele Komisji Europejskiej 

Kontakt
Stefania Wilkiel   Anna Łysik

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 685
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Anna.Lysik@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 553
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail: Stefania.Wilkiel@men.gov.pl

10-11 / Gdańsk

Konferencja Ministrów UE ds. Kształcenia Obowiązkowego

Cele i tematyka
Celem spotkania jest zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia obowiąz-
kowego:
• kompetencje językowe – w perspektywie uczenia się przez całe życie oraz przyszłego zatrudnienia
•  różnorodność systemów edukacyjnych, prowadzących do uzyskiwania najlepszych osiągnięć 

w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczestnicy
• ministrowie UE ds. kształcenia obowiązkowego
• przedstawiciele Komisji Europejskiej 

Kontakt
Stefania Wilkiel   Anna Łysik

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 685
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Anna.Lysik@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 553
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail: Stefania.Wilkiel@men.gov.pl

11-12 / Kraków

Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Szkolnictwa Wyższego

Cele i tematyka
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zidentyfikowanie strategii i metod, które pozwolą 
na dalszą realizację procesu modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego w Europie. Dyskusja będzie 
poświęcona omówieniu głównych punktów Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji uni-
wersytetów, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi przejrzystości w szkolnictwie wyższym, pomo-
cy finansowej dla mobilności studentów oraz zatrudnialności absolwentów. Spotkanie złożone będzie 
z trzech sesji tematycznych, odnoszących się do przesłań Komunikatu KE. Każda sesja zilustrowana 
zostanie przykładem dobrej praktyki, prezentacją wyników konkretnego projektu lub badania.

Uczestnicy
•  dyrektorzy generalni ds. szkolnictwa wyższego z państw członkowskich UE/EFTA oraz państw kandy-

dujących
•  przedstawiciele Komisji Europejskiej
•  eksperci europejskich oraz międzynarodowych organizacji działających w sferze szkolnictwa 

wyższego 

Kontakt
Ewa Annusewicz  Anna Majda

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 283
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Anna.Majda@mnisw.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 528
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Ewa.Annusewicz@mnisw.gov.pl

13-14 / Kraków

Spotkanie Grupy kontynuującej prace w ramach Procesu Bolońskiego 
(tzw. Bologna Follow-up Group)

Cele i tematyka
Grupa kontynuująca prace w ramach Procesu Bolońskiego (BFUG) jest główną instancją zajmującą się 
tematyką Procesu Bolońskiego. Pomiędzy konferencjami ministrów zajmuje się ona wdrażaniem priory-
tetów Procesu oraz jego kontynuacją. Spotkania BFUG, które odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy, 
są forum dyskusji nad rezultatami prac grup roboczych, przyszłych priorytetów dla rozwoju Europejskie-
go Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także miejscem wymiany wizji wdrażania Procesu Bolońskiego 
w poszczególnych krajach oraz organizacjach towarzyszących.

Uczestnicy
przedstawiciele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Komisji Euro-
pejskiej, a także Rady Europy, EUA, EURASHE, ESU, UNESCO-CEPES, Education International, ENQA oraz 
BUSINESSEUROPE 

Kontakt
Maria Bołtruszko   Wojciech Augustowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 526 
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Wojciech.Augustowski@mnisw.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 583
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Maria.Boltruszko@mnisw.gov.pl 

Październik
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17-19 / Sopot

Konferencja „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji: 
od juniora do seniora” 

Cele i tematyka
Celem konferencji jest podjęcie dyskusji o roli i potencjale mobilności edukacyjnej w kształceniu formal-
nym oraz pozaformalnym w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (LLP) i „Młodzież w dzia-
łaniu” (Mdw).
Podczas konferencji odbędzie się: 
• prezentacja oferty i upowszechnianie rezultatów obu programów Unii Europejskiej
•  prezentacja rozwiązań systemowych i legislacyjnych stosowanych w różnych państwach UE w two-

rzeniu warunków do mobilności i uznawania jej efektów
•  prezentacja sposobów wykorzystania mobilności do rozwijania programów kształcenia wielokulturo-

wego. 
Uczestnicy konferencji dyskutować będą o metodach lepszego wykorzystania rezultatów mobilności dla 
rozwoju społecznego i stworzenia zaplecza instytucjonalnego, gwarantującego doskonałą jakość mobil-
ności w nowej generacji programów edukacyjnych UE.

Uczestnicy
•  członkowie komitetów programu LLP oraz programu MwD
•  przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego
•  pryedstawiciele instytucji edukacyjnych
•  pryedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego i uniwersytetów
•  pryedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół

Kontakt
Anna Łysik    Anna Atłas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tel. (+48) 22/46 31 105
Fax (+48) 22/46 31 021
E-mail Anna.Atlas@frse.org.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 685
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Anna.Lysik@men.gov.pl

19-21/ Sopot

Spotkanie Dyrektorów Narodowych Agencji 
Programu „Uczenie się przez całe życie”

Cele i tematyka
Celem spotkania będzie umożliwienie wymiany informacji i opinii na temat wdrażania programu „Uczenie 
się przez całe życie” oraz rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłego kształtu programów nowej generacji.

Uczestnicy
• dyrektorzy Narodowych Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”
• przedstawiciele Komisji Europejskiej 

Kontakt
Anna Atłas    Anna Łysik

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 685
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Anna.Lysik@men.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tel. (+48) 22/46 31 105
Fax (+48) 22/46 31 021
E-mail Anna.Atlas@frse.org.pl

24-25 / Sopot

Konferencja nt. modernizacji uniwersytetów

Cele i tematyka
Konferencja będzie odnosiła się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Modernizacji Szkolnictwa 
Wyższego, który ma być przedstawiony na jesieni 2011 roku. Konferencja odbędzie się po opublikowaniu 
niniejszego komunikatu przez Komisję Europejską. Wydarzenie to będzie okazją do wymiany poglądów 
na temat treści komunikatu oraz dyskusji nt. przyszłości europejskiego szkolnictwa wyższego.
W trakcie konferencji zostaną zorganizowane 4 panele dyskusyjne (każdy z udziałem trzech ekspertów), 
których tematy będą odnosiły się do Komunikatu KE oraz założeń reformy szkolnictwa wyższego wpro-
wadzanej aktualnie w Polsce.

Uczestnicy
• urzędnicy wysokiego szczebla
• przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego
• przedstawiciele Komisji Europejskiej
• eksperci organizacji międzynarodowych z obszaru szkolnictwa wyższego

Kontakt
Anna Majda
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. (+48) 22/52 92 283
Fax (+48) 22/62 89 713
E-mail Anna.Majda@mnisw.gov.pl

Październik
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16-18 / Warszawa

Konferencja „Skuteczność polityk 
na rzecz rozwoju kompetencji 
młodzieży w Europie”

Cele i tematyka
Konferencja będzie stanowić forum, na którym 
uczestnicy wymienią się doświadczeniami i za-
proponują kierunki współpracy mającej na celu 
rozwijanie kompetencji młodzieży, zwłaszcza 
podstawowych umiejętności w zakresie czytania, 
matematyki i nauk przyrodniczych. Podstawą dys-
kusji będą wyniki badań osiągnięć uczniów w kon-
tekście doświadczeń we wdrażaniu polityki edu-
kacyjnej w różnych krajach. Wymiana poglądów 
podczas konferencji będzie istotnym wkładem 
do debaty nad efektami pierwszego cyklu Strate-
gicznych ram europejskiej współpracy w dziedzi-
nie kształcenia i szkolenia (ET 2020) oraz prioryte-
tami kolejnego, drugiego cyklu. Celem konferencji 
będzie ponadto promowanie intensywnej współ-
pracy międzynarodowej, obejmującej m.in. dziele-
nie się doświadczeniami w zakresie skutecznych 
polityk na rzecz kompetencji młodzieży.

Uczestnicy
200 uczestników: przedstawiciele państw człon-
kowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, eksperci organizacji międzyna-
rodowych (OECD, IEA, WB, UNESCO, ETF) oraz inni 
eksperci z zakresu badań edukacyjnych

Kontakt
Daniel Kołodziejski  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 340
Fax (+48) 22/34 74 252
E-mail Daniel.Kolodziejski@men.gov.pl

Michał Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych
Tel. (+48) 22/24 17 103
Fax (+48) 22/24 17 111
E-mail: m.sitek@ibe.edu.pl

GRUDZIEŃ

8-9 / Warszawa

Spotkanie Komitetu Edukacji

Cele i tematyka
Celem spotkania jest dalsze promowanie współ-
pracy europejskiej poprzez dostarczanie infor-
macji i kontynuowanie dyskusji na istotne tematy 
w dziedzinie edukacji i szkolenia. 

Uczestnicy
•  przedstawiciele ministerstw edukacji z państw 

członkowskich UE
• przedstawiciele Komisji Europejskiej

Kontakt
Dorota Lewandowska  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 552
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Dorota.Lewandowska@men.gov.pl

Joanna Mazur
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tel. (+48) 22/34 74 687
Fax (+48) 22/34 74 253
E-mail Joanna.Mazur@men.gov.pl

www.pl2011.eu


