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Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów
23 -25 maja 2017 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
I.

Panel – perspektywy.
23 maja 2017 r. (wtorek)
Miejsce: Aula Schumana – Kampus Wóycickiego Bud. 21

1. Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Godz. 11:30-13:00,
Niskie bezrobocie w Polsce dla wielu jest powodem do entuzjazmu. Jednak wciąż niewiele się mówi o jego
strukturze. Czy absolwenci studiów mogą liczyć na zatrudnienie w obszarze swoich zainteresowań, czy muszą
dostosowywać się do zmiennej rzeczywistości? Jakie wyzwania kryją się za elastycznością na rynku pracy?
Czy studia dają szansę na poczucie pewności na rynku pracy? Jakie kierunki mogą ją przynieść, a jakie nie?
Jakie działania centralnej administracji publicznej bezpośrednio wpływają na strukturę rynku pracy, a jakie
aktywności mogą podejmować studenci, aby mieć większe możliwości na rynku pracy?
•
•

Sz.P. Stefan Kołucki – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
Konrad Dominiak – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Młodych Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

13:00 – 13:30 – przerwa kawowa
2. Gospodarka, rynek – oczekiwania i zapotrzebowanie na…?
Godz. 13:30 – 15:00
Celem dyskusji, w ramach tego panelu jest wskazanie głównych sektorów rozwoju polskiej gospodarki, w
które warto inwestować i w których warto się kształcić. Chcemy wskazać zmiany jakie zachodzą na rynku w
sektorze prywatnym i publicznymi. Chcemy poddać dyskusji priorytety rady ministrów w perspektywach
rozwoju i gospodarki, oraz skonfrontować je z oczekiwaniami studentów.
•
•
•

Sz.P. Aleksander Łaszek – Ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Sz.P. Jerzy Meysztowicz – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju – Sejm RP
Sz.P. Rafał Baniak – Wiceprezydent Pracodawców RP, były wiceminister gospodarki i skarbu

3. Poziom szkolnictwa wyższego w Polsce na tle Europy
Godzina: 15:30-17:00
Polskie uczelnie plasują się daleko poza najlepszymi uniwersytetami w Europie i na świecie. Podczas dyskusji
chcemy przeanalizować dokładnie jakość polskiego szkolnictwa wyższego. Wymienić jego wady i zalety.
Wskazać na elementy, których studenci powinni oczekiwać od uczelni wyższych i od wykładowców.
Przeanalizujemy także planowaną reformę edukacji i jakie skutki może przynieść w poziomie polskich uczelni
na tle Europy.
•
•
•

Sz.P. Aleksander Bobko – Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Sz.P. Profesor Agnieszka Wierzbicka – Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW
Sz.P. Profesor Janusz Uriasz – Przewodniczący Zespołu nauk technicznych Polskiej Komisji
Akredytacyjnej

II. Panel drugi – rozwój:
24 maja 2017 r., (środa)
Miejsce: Aula nr 114 - Kampus Wóycickiego Bud. 21
1. Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy?
Godzina: 11:30-13:00
Studenci w Polsce gromadzą się w różnych organizacjach zdobywając umiejętności i wzbogacając swoje CV.
Jednak jak przekładają się te umiejętności na te wymagane na rynku pracy? Mając możliwość angażowania
się w działania organizacji pozarządowych, a także w staże i praktyki zawodowe, co powinniśmy wybierać?
Jaka jest kondycja organizacji studenckich w Polsce i jak jest postrzegany udział w nich przez innych
pracodawców?
•
•
•

Sz.P. Marcin Roszkowski – Ekonomista, Prezes Instytutu Jagiellońskiego, były członek NZS
Sz.P. Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Sz.P. Jacek Czaputowicz – Politolog, profesor nauk społecznych, Dyrektor Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej w latach 2008-2012

Przerwa kawowa: 13:00-13:30

2. Warunki rozwoju – wzorowy model państwa,
Godzina: 13:30-15:00
Nasze wybory, ścieżki kariery, decyzje są często determinowane przez określoną politykę państwa. Jaki model
państwa jest najlepszy dla rozwoju studentów, nastawiony na rozwój kluczowych sektorów gospodarczych,
kładący nacisk na politykę społeczną czy przyjmujący politykę bardziej interwencjonistyczną? Czy studenci
mają wpływ na podejmowanie określonych decyzji?
•
•

Sz.P. Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Sz.P. Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senat RP

3. Wpływ polityki międzynarodowej na szanse młodych Polaków
Godzina: 15:30-17:00
Jakie znaczenie dla Polaków mają cztery swobody unijne? Jaką rolę odgrywają wymiany zagraniczne?
Jak zmieniająca się sytuacja międzynarodowa może wpłynąć na pogorszenie tych warunków? Czy kryzys
Unii Europejskiej połączony z Brexit’em może doprowadzić do wzrastającego zamykania się krajów, co
utrudni dostęp do wymiany wiedzy pomiędzy krajami? Jakie młodzi mają do odegrania role w następnych
latach?
•
•
•

Sz.P. Magdalena Bogdziewicz – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sz.P. Katarzyna Pisarska – Założycielka i Dyrektor Europejska Akademia Dyplomacji
Sz.P. Łukasz Wenerski – Analityk Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych

II.
Panel III – dialog obywatelski:
25 maja 2017 r., (czwartek)
Miejsce: Aula Schumana - Kampus Wóycickiego Bud. 21
1. Kultura polityczna i obywatelska w Polsce – świadomość społeczna, obywatelska i narodowa
Godz. 13:30-15:00
Tematem tego panelu dyskusyjnego jest poziom kultury we wzajemnych kontaktach. Z jednej strony wyraża
się ona w niskim zainteresowaniu społecznym obywateli i zniechęceniu do służby publicznej, utożsamianiu
jej z przymiotami wyłącznie negatywnymi, co prowadzi do braku szacunku dla organów administracji
publicznej. Powodem takiego postępowania jest niski poziom kultury politycznej osób, które kształtują naszą
rzeczywistość. Język i wzajemne kontakty opierają się na atakach, często bardzo brutalnych, a społeczeństwo
adaptuje takie zachowania lub zniechęcone niskim poziomem debaty rezygnuje z udziału w niej.

Jak kształtować demokrację i kulturę dialogu w Polsce? Jak zachęcać ludzi do aktywności społecznej i jak
walczyć z szeregiem patologii społecznych?
•
•
•

Sz.P. Grzegorz Długi – Przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej – Sejm RP
Sz.P. Prof. dr hab. Jan Garlicki – Kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki INP UW
Sz.P. Filip Pazderski – Analityk Programu Społeczeństwa i Demokracji Instytutu Spraw Publicznych

2. Wpływ grup na podejmowane decyzji: siła ruchów obywatelskich i społecznych
Godz. 15:30-17:00
Ostatnie wydarzenie konferencji The Youth Voice zadaje pytanie o siłę ruchów społecznych i obywatelskich
w dzisiejszych czasach. Jakie grupy społeczne są najsilniejszymi grupami nacisku i wywierają największy
wpływ na decydentów? Jakie miejsce w tej klasyfikacji zajmują organizacje studenckie? Co należy zmienić
w tej kategorii i na jakie postawy kłaść nacisk?
•
•
•

Sz.P. Michał Lewandowski – Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
Sz.P. Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP
Sz.P. Edyta Doboszyńska – Dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich Związku Rzemiosła
Polskiego

