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KaŜda edycja Konferencji koncentruje się wokół zagadnień związanych  

z rozwojem edukacji, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w dydaktyce. Dlatego teŜ organizatorzy starają się kaŜdorazowo 
wskazywać te obszary e-edukacji, które wydają się wymagać szczególnej uwagi  
i refleksji. Po prezentacji załoŜeń e-learningu, jego podstaw metodycznych  
i organizacyjnych (I Konferencja, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004 rok) 
przyszła kolej na przedstawienie przykładów dobrych praktyk na gruncie współpracy 
międzyuczelnianej oraz tworzenia wirtualnych uczelni. Mówiono wtedy takŜe  
o potrzebie zapewnienia odpowiedniej jakości tej formy kształcenia (II Konferencja, 
SGH w Warszawie, 2005 rok). W ubiegłym roku, podczas III Konferencji 
(odbywającej się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie), wiele uwagi poświęcono 
miejscu e-edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Istotny wpływ na 
problematykę tego spotkania miały przeobraŜenia w szkolnictwie wyŜszym, 
zachodzące pod wpływem Procesu Bolońskiego, a takŜe potrzeba zmiany sylwetki 
absolwenta pod względem umiejętności niezbędnych do funkcjonowania  
w społeczeństwie wiedzy.  

Niewątpliwie waŜnym przejawem rozwoju e-learningu są towarzyszące 
mu badania naukowe. Dlatego w tegorocznej edycji konferencji problematyka ta 
powinna zająć waŜniejsze niŜ dotychczas miejsce. Zgłaszane wystąpienia 
mogą dotyczyć badań z róŜnych obszarów e-edukacji – od nowatorskich 
rozwiązań z obszaru wirtualnego środowiska nauczania, poprzez propozycje 
nowych metod pracy, aŜ po próby oceny jakości oraz efektywności 
organizowanych procesów e-learningowych. 

Na świecie obserwowany jest intensywny rozwój stosowanych narzędzi  
i metod w zakresie e-edukacji – a zatem równie pilną wydaje się być potrzeba 
adaptacji istniejących rozwiązań oraz opracowania nowych, dostosowanych zarówno 
do wymogów nowoczesnej edukacji, jak i do polskiego środowiska akademickiego. 

NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące koniecznych zmian  
w systemie studiów w Polsce w świetle przeobraŜeń Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa WyŜszego. Problematyka ta budziła zazwyczaj duŜe zainteresowanie 
podczas poprzednich konferencji, dlatego obecnie została wyróŜniona jako jeden  
z głównych obszarów tematycznych, co, jak się oczekuje, znajdzie równieŜ 
odzwierciedlenie w merytorycznym programie listopadowego spotkania. 
 
Tematy przewodnie Konferencji: 

• rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy, 
• przeobraŜenia systemu studiów wobec wyzwań stojących przed szkolnictwem 

wyŜszym, 
• potencjał e-edukacji a rozwój kształcenia akademickiego,  
• nowe trendy w e-learningu, nie tylko 2.0,  
• jakość procesów dydaktycznych i badań naukowych w e-learningu,  
• efektywność ekonomiczna e-edukacji oraz jej mierniki,  
• dobre praktyki w zakresie organizacji, metodyki i technologii. 

Zakres tematów jest szeroki, chcielibyśmy jednak, aby to środowiskowe 
spotkanie koncentrowało się na wszystkich zagadnieniach, które mają istotne 
znaczenie dla osób i instytucji rozwijających formy e-edukacji. Z tego teŜ względu 
pragniemy przygotować konferencję, w której nie zabraknie ciekawych wystąpień,  
a takŜe czasu na wymianę poglądów wśród uczestników spotkania. 

 

UWAGA! KONKURS 
Dodatkową zachętę do zaprezentowania podczas Konferencji 
interesujących i wartościowych rozwiązań z obszaru e-edukacji będzie 
stanowić KONKURS na najlepsze wystąpienie. Na zwycięzców czekają 
wartościowe nagrody, w tym wysokiej klasy notebook. 



 

Konferencja adresowana jest w szczególności do nauczycieli akademickich oraz 
pracowników szkół wyŜszych, angaŜujących się w organizację procesów kształcenia 
oraz zarządzania uczelnią. Na obrady zapraszamy równieŜ przedstawicieli świata 
biznesu, instytucji poŜytku publicznego, a takŜe studentów oraz wszystkie osoby 
zainteresowane omawianą problematyką. 
 
Kalendarz przygotowań do konferencji: 
 

12 października 2007 r.  - termin zgłaszania tematów wystąpień  
oraz streszczeń proponowanych referatów, 

17 października 2007 r.  - decyzja o zakwalifikowaniu referatów, 
5 listopada 2007 r.  - termin nadsyłania gotowego tekstu referatu, 
9 listopada 2007 r.   - termin zgłaszania udziału w konferencji  
 (bez referatu) 
 
 

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej:  
 

www.e-edukacja.net 
 
 
Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwa Komitet Programowy  
w składzie: 
 

• prof. Marek Rocki, Przewodniczący Komitetu,  
Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  

• prof. Piotr Banaszyk, Prorektor ds. Dydaktyki AE Poznań 
• prof. Andrzej Piosik, Prorektor ds. Edukacji AE Katowice 
• prof. Maria Romanowska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH 
• prof. Andrzej Szromnik, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UE Kraków 
• prof. Stefan Wrzosek, Prorektor ds. Dydaktyki AE Wrocław 

 
 
Przygotowaniami do konferencji kieruje Komitet Organizacyjny w składzie: 
 

• Marcin Dąbrowski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Wojciech Sokolnicki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
• dr inŜ. Letycja Sołoducho-Pelc, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
• dr Maria Zając, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia 

Pedagogiczna w Krakowie 
 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, jego koszt pokrywają organizatorzy. 

Koszt dojazdu oraz noclegu pokrywa instytucja delegująca.  
 

 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

Al. Niepodległości 162, pok. 150, 02–554 Warszawa 
tel./fax. (22) 646 61 42 

e–mail: fpake@sgh.waw.pl   www.fundacja.edu.pl 
 



 

 
Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają 
juŜ swoją historię. Organizowane są systematycznie przez Fundację Promocji  
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dwa razy w roku, począwszy od 2002 r., we 
współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa 
wyŜszego. Współorganizatorami konferencji są Akademie Ekonomiczne w Katowicach,  
Poznaniu, we Wrocławiu, SGH w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.  
 
W latach 2002-2007 odbyło się jedenaście takich konferencji: 

�  „Akredytacja – krajobraz polski” - zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi 
wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Uniwersytecką Komisją 
Akredytacyjną; 

� „Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian”  
– zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była SGH w Warszawie; 

� „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce” - zorganizowana wiosną 
2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  
i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną. Gospodarzem tej konferencji była 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; 

� „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana 
jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i Konsorcjum Uczelni 
Niepublicznych. Gospodarzem tej konferencji była WyŜsza Szkoła Ubezpieczeń  
i Bankowości w Warszawie; 

� „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim” – zorganizowana wiosną 2004 r. 
wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk 
filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie; 

� „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyŜszym”  
– zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z publicznymi uczelniami 
ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna  
w Katowicach; 

� „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą  
w ekonomicznym szkolnictwie wyŜszym” – zorganizowana latem 2005 r. 
wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji 
była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; 

� „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyŜszym II”  
– zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z publicznymi uczelniami 
ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa; 

� „Standardy kształcenia wyŜszego – perspektywa polska i europejska”  
– zorganizowana latem 2006 r. wspólnie z publicznymi uczelniami 
ekonomicznymi oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Gospodarzem 
konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; 

� „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyŜszym III”  
– zorganizowana jesienią 2006 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. 
Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie; 

� „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”  
– zorganizowana latem 2007 r. wspólnie z publicznymi uczelniami 
ekonomicznymi, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz NBP. 
Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 

 

Zgodnie z misją Fundacji konferencje te słuŜą nie tylko celom merytorycznym, ale 
takŜe integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów  
i menedŜerów. Tytuły konferencji wskazują, Ŝe poświęcone są one tematyce waŜnej  
i aktualnej dla środowiska akademickiego. Warto teŜ dodać, iŜ konferencje te nie są 
jedynymi inicjatywami integrującymi środowisko. Więcej informacji na temat licznych 
przedsięwzięć na rzecz edukacji ekonomicznej na stronie: www.fundacja.edu.pl 

 

 Integracja środowiska 


