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Szanowni Państwo,
Zarządzanie szkołami wyższymi coraz bardziej się profesjonalizuje. Ustawa
o szkolnictwie wyższym stawia nowe wyzwania w tym zakresie. Doświadczenia polskich
i zagranicznych szkół wyższych pokazują, że zastosowanie podejścia procesowego, łącząc
jednocześnie podejście oddolne i odgórne do zarządzania, pozwala na skuteczną
restrukturyzację uczelni, czyniąc uczelnię coraz bardziej przyjaznym miejscem do nauki, pracy
i budowania relacji. Można zatem postawić pytanie, jak koncepcje procesowe, w tym Lean
Management, są modyfikowane w procesie wdrażania w szkołach wyższych, jak uczelnie
zmieniają się pod wpływem tych koncepcji, jakie są korzyści i problemy z tym związane?
Wywołuje to dyskusję, do włączenia się, w którą chcemy Państwa gorąco zachęcić.
Z ogromną przyjemnością pragnę wraz z partnerami z Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi zaprosić Państwa do udziału w IV Seminarium naukowo-praktycznym Lean
Higher Education nt. Blaski i cienie wdrażania podejścia procesowego w szkołach wyższych.
Jest to już IV spotkanie zorganizowane dla pracowników uczelni poświęcone restrukturyzacji
procesowej z wykorzystaniem koncepcji Lean Management. Seminarium zostanie poświęcone
organizacyjno-technicznym i kulturowym aspektom wdrażania podejścia procesowego. Na
seminarium złożą się studia przypadków, warsztaty oraz dyskusja.
Tematyka spotkania obejmie następujące zagadnienia:
Pierwszy dzień 27.09.2018
Podejście procesowe w szkole wyższej – wymiar kulturowy i techniczno-organizacyjny –
doświadczenia z wdrażania (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie).
Drugi dzień 28.09.2018
ABC podejścia procesowego, czyli jak pomóc sobie i innym w rozwiązywaniu problemów
w procesach w uczelni.
W tym dniu porozmawiamy także z Panią Rachel E. McAssey, Przewodnicząca Komitetu
Sterującego oraz Członkami międzynarodowej sieci szkół wyższych wdrażających Lean
Management LeanHE (transmisja on-line).
Celem pośrednim seminarium jest też budowanie polskiej sieci szkół wyższych
zainteresowanych oraz wykorzystujących już różne koncepcje procesowe, w tym Lean
Management, w zarządzaniu i restrukturyzacji.
Adresatem zaproszenia jest kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy, którzy biorą udział
w restrukturyzacji szkoły wyższej oraz jej procesów.
W załączniku znajdziecie Państwo szczegółowy program spotkania.
Gospodarzem IV Seminarium jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Seminarium
odbędzie się w dniu 27.09-28.09.2018 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

UJ

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Informacje na bieżąco oraz na temat poprzednich
spotkań można znaleźć na stronie:
http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji//journal_content/56_INSTANCE_n9v3lSFqAPGx/2103800/135045947
Koszt udziału w seminarium wynosi 300 zł i obejmuje: koszty posiłków, koszty materiałów
oraz inne koszty własne organizatora (seminarium nie jest imprezą dochodową). Proszę
o wniesienie opłaty konferencyjnej na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 z dopiskiem „ seminarium LHE”
do dnia 15.09.2018.
Uczestnicy seminarium we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i noclegów.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adresy mailowe justyna.maciag@uj.edu.pl, lub
malwina.lancuchowska@umed.lodz.pl do dnia 15.09.2018 r. (formularz zgłoszenia
w załączniku).
Liczymy na Państwa udział.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Maciąg
Jacek Grabowski
Malwina Łańcuchowska

