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Додаток 1 до Cпільної Резолюції № 3
Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів ВНЗ України
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ «ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА СПІВПРАЦЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ РЕКТОРІВ – ЗАДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
ЕТАП ІІІ
Загальна інформація
Проєкт реалізується у період 1.08.2018 – 30.09.2021 Варшавською Політехнікою у співпраці з
польськими (Конференція ректорів академічних шкіл Польщі KRASP, Фундація польських ректорів
FRP) та українськими (Спілка ректорів ВНЗ України) партнерами, за фінансової підтримки
Міністерства науки та вищої освіти Польщі і під патронатом МІністерства освіти і науки України.
Ідея Проєкту
Реалізація співпраці ректорів польських та українських закладів вищої освіти у сфері
врядування (governance in HEIs), зокрема з питання вдосконалення управління університетами, з
урахуванням принципів автономії й академічних свобод та з метою пошуку оптимального балансу
між самоврядуванням та управлінням у вищій освіті, із використанням власного досвіду обох країн
та міжнародної практики, а також результатів проведених досліджень.
Генеза та перші кроки
Проєкт має на меті конкретизувати засади Угоди про партнерство між KRASP i Спілкою
ректорів ВНЗ України, підписаної у Варшаві 19 грудня 2014 р., та Тристоронньої Угоди про
партнерство і співпрацю KRASP – Спілка ректорів – FRP, підписаної у Варшаві 14 листопада 2017 р., у
формі спільних заходів та конкретних результатів, спрямованих на вдосконалення інституційного
функціонування університетів. Таким чином, результати польсько-української співпраці у сфері
вищої освіти будуть представлені на усіх трьох рівнях: на університетському рівні, на рівні асоціацій
ректорів та на міжурядовому рівні.
Цільова група Проєкту
Керівництво закладів вищої освіти у Польщі та в Україні: ректори, проректори, а також
експерти з питань врядування у вищій освіті.
Мета Проєкту
Удосконалення засад управлінських процесів в університетах в обох країнах та підвищення
компетенції одноосібних органів управління, зокрема ректорів та проректорів, у результаті
реалізації низки конкретних ініціатив співпраці у вищій освіті між національними конференціями
ректорів Польщі та України і Фундації польських ректорів, відповідно до Тристоронньої угоди KRASPСпілка-FRP.
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Перелік основних заходів у рамках Проєкту у 2020 році:
➢
Аналітичні й дослідницькі заходи з проблематики управління у вищій освіті
Проведення експертизи з проблематики сфери врядування у вищій освіті (статути, органи
управління, управління закладами вищої освіти) польськими та українськими експертами та
підготовка звітів, з урахуванням документів провідних міжнародних організацій у цій сфері.
➢
Експертні семінари з питань стратегічних проблем у сфері управління вищою
освітою
Експертні семінари у 2020 році присвячені питанням евалюації (оцінювання/атестації) якості
наукової діяльності, проблемам докторської підготовки (аспірантур) та кадрової політики, a також
семінари за участю національних агентств із питань якості вищої освіти та наукової діяльності
(НАЗЯВО, Комітет евалюації науки, Польська акредитаційна комісія).
➢
Ознайомлювальні візити у Польщі та Україні
Ознайомлювальні візити делегації ректорів з Польщі в академічних осередках України та
українських ректорів у Польщі спрямовані на взаємний обмін між керівниками ЗВО досвідом та
інформацією про стан розвитку, ситуацію, умови функціонування та досягнення університетів, з
метою подальшого використання цього досвіду на власному ґрунті, а також укорінення
європейських академічних стандартів в українській практиці та налагодження безпосередніх
контактів, що сприятимуть інтенсифікації академічної співпраці польських та українських
університетів.
➢
Польсько-українські ректорські семінари та дискусії
Третій семінар та Ректорська Дискусія (організовані під час ознайомлювального візиту у м.
Лодзь) присвячені вибраним важливим питанням діяльності закладів вищої освіти та моделі
організації й управління, з урахуванням європейського досвіду та аналізу статутів ЗВО в обох
країнах.
➢
Перша Школа стратегічного управління для ректорів/проректорів ЗВО у Польщі
За планом, перша Школа стратегічного управління для ректорів/проректорів українських
ЗВО має відбутися у жовтні 2020 року, з урахуванням моделі та досвіду проведення таких Шкіл
Фундацією польських ректорів та Лідером Проєкту (22 школи для ректорів/проректорів та канцлерів
і квесторів було проведено у Польщі на цей момент). Участь у Школі візьмуть 25
ректорів/проректорів українських ЗВО, узгоджених із партнерами Проєкту. До участі у Школі будуть
також запрошені чинні Президенти Спілки ректорів та KRASP, а також заступники міністрів,
відповідальні за вищу освіту в обох країнах, які візьмуть участь в одній з пленарних дискусій у
рамках Школи.
Умови реалізації Проєкту у 2020 році
З огляду на виняткові обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу COVID-19, календар
міжнародних заходів, запланованих на перше півріччя 2020 р., було дещо скориговано, зокрема
ознайомлювальний візит та польсько-українська Ректорська Дискусія, запланована на 31 березня
2020 року, перенесені на жовтень 2020 року, за умов сприятливої санітарно-епідеміологічної
ситуації та при дотриманні норм чинного законодавства у цій сфері.
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