CZŁONKINIE I CZŁONKOWIE
KOMITETU NAUKOZNAWSTWA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Szanowni Państwo
Mam zaszczyt zaprosić do udziału w plenarnym posiedzeniu naszego Komitetu w dniu 19 czerwca
2020 roku o godz.12.00, które ze względu na regulacje pandemiczne odbędzie się w formie zdalnej
przy użyciu przyjaznego w obsłudze oprogramowania Webex. Tematyka naszego posiedzenia
zaplanowana w czasach umożliwiających komunikację bezpośrednią w sposób naturalny została
wyparta przez aktualne problemy wymuszające zmianę naszych zachowań, prowadzenia aktywności
naukowej i dydaktycznej. Dlatego – wraz z Prezydium KNPAN - proponujemy wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk w odpowiedzi na wyzwania nieznanych dotąd okoliczności społecznych,
ekonomicznych, politycznych i technologicznych w realizacji naszych wielowymiarowych i
dynamicznie zmieniających się obowiązków.
Zapraszam do zabrania głosu w ważnych dla naszej aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej
procesach antycypowania warunków przebudowywania funkcjonowania polskiej nauki i zachowania
właściwego miejsca w tych procesach dla polskich uczonych.
W załączeniu ramowy program posiedzenia

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Ewa Okoń-Horodyńska
Przewodnicząca KN PAN

Program posiedzenia KNPAN w dniu 19.06.2020, o godzinie 12.00 (przy wykorzystaniu
oprogramowania Webex)
1. Otwarcie posiedzenia – Prof. E.Okoń-Horodyńska
2. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje pandemii – możliwe do opanowania czy droga w
nieznane? Prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
3. Czy polska nauka jest zdolna do antycypacji zjawisk pandemicznych – doświadczenia NCN –
dr Marcin Liana , z-ca dyr. NCN
4. Uczelnie badawcze w Polsce – czy staną się źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju
nauki? (przykłady: sukcesy czy porażki) –
- Prof. Agnieszka Olechnicka – Nauka w okresie kryzysu a EUROREG
- Prof. G.Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński
- Prof. Prof.Radosław Sojak Dziekan WFiNS UMK
- Prof.B.Liberda, Uniwersytet Warszawski
- Dr hab. Marceliina Zuber – Uniwersytet Wrocławski
5. Wyzwania informatyczne w okresie pandemii – czy nastąpi przyśpieszenie w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce – dr Jacek Urbaniec (Centrum Zdalnego Nauczania
UJ) oraz Tomasz Macura (DMT Holding)
6. O czym dyskutują lub będą dyskutować Członkowie sekcji naukowych KNPAN –
Przewodniczący sekcji: Prof.P.Kawalec, Prof. P.Kisiel, Prof.A.Olechnicka, Prof.B.SosińskaKalata,
7. Informacja o działalności pisma KNPAN ‘Zagadnienia Naukoznawstwa – Prof. Urszula
Żegleń
8. Dyskusja
9. Sprawy administracyjne
10. Zakończenie posiedzenia

