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Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań
ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące
takie badania.

Członkami PFAG są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni.
Podobne stowarzyszenia działają na świecie od
wielu lat, a założyciel Forum, prof. Marek Dietrich
inspirował się przede wszystkim amerykańskim
Business Higher-Education Forum.
Forum dba o zachowanie zasady równej reprezentacji wśród członków środowiska akademickiego i gospodarczego. Przez szeregi PFAG
przewinął się przez lata szereg wybitnych
postaci z obu środowisk. Prezesem Zarządu jest
obecnie Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, Arkadiusz Mężyk, a Członkami Zarządu:
Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz
Słomka.
Przez ponad ćwierć wieku działalności PFAG, kiedy rozwinęły się i prężnie
działają zarówno organizacje grupujące środowiska gospodarcze, jak też
organizacje reprezentujące środowisko akademickie, Forum stało się
neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami
gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni. PFAG wyraża i wypracowuje
wspólne opinie obu środowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale
także na temat innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości
kraju. Niektóre z tematów poruszanych na organizowanych w całym kraju konferencjach Forum to:
innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, reformy administracyjna, emerytalna, podatkowa, szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwo energetyczne kraju, gospodarka 4.0 i wiele innych.
Forum organizuje konferencje, seminaria
i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przykładem takich raportów mogą być: „Edukacja polska na przełomie wieków - system
edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich
inwestycji gospodarczych w Polsce”, czy
opracowany we współpracy z Business
Center Club „Słownik Dialogu” analizujący różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności
w przedsiębiorstwach, na uczelniach, i w administracji państwowej. Ostatnie wydarzenia organizowane przez Forum to debata „Dokąd prowadzą nas liderzy współczesnego świata?” (30.06.2021r)
i sześć (w bieżącym roku) webinariów utworzonego przez PFAG Ośrodka Współpracy Rad Uczelni
m.in. na temat pożądanych kierunków ewolucji szkolnictwa wyższego oraz udziału rad uczelni
w kontroli zarządczej. W lutym 2021r. (podobnie jak w latach poprzednich) odbyła się nasza
sztandarowa konferencja: Forum Akademicko-Gospodarcze. W bieżącym roku pod hasłem:
„Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”. Nagrania i materiały z tej
konferencji są dostępne na: pfag.pl/forum

