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Tematyka tegorocznej konferencji, wzorem czterech dotychczas zorganizowanych w 
ramach tego cyklu, koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwojem 
edukacji, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych technologii w 
dydaktyce. I podobnie jak poprzednio, organizatorzy starają się wskazywać te 
obszary e-edukacji, które wydają się wymagać szczególnej uwagi i refleksji. A warto 
zauważyć, że obszary te w ciągu minionych kilku lat zmieniały się w istotny sposób.  

I tak, po prezentacji założeń 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 także 
o potrzebie zapewnienia odpowiedniej jakości tej formy kształcenia (II Konferencja, 
SGH w Warszawie, 2005 rok). W roku 2006, podczas III Konferencji (odbywającej się 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie), wiele uwagi poświęcono miejscu e-edukacji 
w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Kolejny rok, 2007, z jednej strony 
przyniósł zainteresowanie aspektami społecznymi i społecznościowymi wynikającymi 
z wykorzystania technologii Web 2.0, z drugiej zaś – stawiano wówczas pytania o 
jakość i efektywność e-edukacji. Próbowano także zwrócić uwagę środowiska 
akademickiego na konieczność prowadzenia badań naukowych w tym obszarze.  

Właśnie ta problematyka – realizacji badań w zakresie nowoczesnej edukacji, 
zajmuje, ze względu na jej rosnącą wagę, także istotne miejsce wśród tematów 
tegorocznej konferencji. Potrzeba szeroko zakrojonych badań odnosi się tak do 
samej e-edukacji jako formy kształcenia, jak i do rozwiązań metodycznych, 
programistycznych oraz organizacyjnych, które mogą uczynić ją nie tylko ciekawszą, 
ale przede wszystkim lepiej przystającą do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa 
i gospodarki opartej na wiedzy.  

W bieżącym roku organizatorzy chcieliby także zwrócić uwagę uczestników 
konferencji, a przede wszystkim potencjalnych prelegentów, na konieczność 
przemyślenia rozwiązań metodycznych stosowanych w e-edukacji. W ostatnim czasie 
pojawiło się wiele nowych czynników wpływających na jej kształt. Wymienić należy 
nie tylko technologie Web 2.0, ale również elementy kształcenia nieformalnego oraz 
inicjatywy na rzecz otwartego dostępu do treści edukacyjnych. Dlatego, choć ogólne 
założenia dydaktyczne pozostają niezmienione, niezbędna staje się zmiana podejścia 
– szczególnie w odniesieniu do planowanych aktywności oraz interakcji w grupie 
uczących się. Istotnego znaczenia nabiera więc pytanie czy e-learning 2.0 to jedynie 
nowa generacja znanej już formy, czy może zapowiedź i zarazem impuls do zmiany 
całego paradygmatu kształcenia, nie tylko w wydaniu online. 
 
Tematy przewodnie Konferencji można zatem ująć w postaci następującej 
listy: 

 e-learning na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy, 
 e-edukacja w kształceniu formalnym i nieformalnym, 
 współdzielenie i współtworzenie zasobów edukacyjnych, 
 jakość dydaktyki i badań w e-learningu, 
 efektywność ekonomiczna e-edukacji oraz jej mierniki, 
 projekty, studia przypadków, dobre praktyki 

UWAGA! KONKURS 
 
W czasie konferencji odbędzie się konkurs na najbardziej obiecujące 
badania w obszarze e-edukacji, w szczególności prowadzone dla potrzeb 
prac doktorskich. Podczas specjalnej sesji będzie okazja do wymiany 
poglądów z ekspertami a sam wybór nagrodzonej prezentacji zostanie 
dokonany przez uczestników konferencji.  
 



Konferencja adresowana jest w szczególności do nauczycieli akademickich oraz 
pracowników szkół wyższych, angażujących się w organizację procesów kształcenia 
oraz zarządzania uczelnią. Na obrady zapraszamy również przedstawicieli świata 
biznesu, instytucji pożytku publicznego, a także studentów oraz wszystkie osoby 
zainteresowane omawianą problematyką. 
 
Kalendarz przygotowań do konferencji: 
 

28 września 2008 r.       – termin zgłaszania tematów wystąpień  
            oraz streszczeń proponowanych referatów, 

3 października 2008 r.     – decyzja o zakwalifikowaniu referatu, 
23 października 2008 r.   – termin nadsyłania gotowego tekstu referatu, 

30 października 2008 r.  – termin zgłaszania udziału w konferencji  
            (bez referatu), 

13 listopada 2008 r.      – obrady konferencji.  
Prosimy o zwrócenie uwagi na krótki termin pomiędzy zgłaszaniem referatów a ogłoszeniem 
informacji o zakwalifikowaniu, co oznacza, że spóźnione zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Warto zatem nie zwlekać z decyzją o wystąpieniu.  

 
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. Witold Abramowicz, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

 prof. Piotr Banaszyk, Prorektor ds. Edukacji i Studentów AE w Poznaniu 
 prof. Andrzej Chochół, Prorektor ds. Studenckich UEK 
 prof. Anna Karmańska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH 
 prof. Emil Panek, Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
 prof. Robert Tomanek, Prorektor ds. Edukacji AE w Katowicach 
 prof. Stefan Wrzosek, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu 

 
 
Przygotowaniami do konferencji kieruje Komitet Organizacyjny w składzie: 

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

 Marta Sikora, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 
 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 
już swoją historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zwykle dwa razy w roku, we 
współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa 
wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Akademie Ekonomiczne w Katowicach  
i Poznaniu, SGH w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie i we Wrocławiu. 
Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.  
 
W latach 2002-2007 odbyło się dwanaście takich konferencji: 
  „Akredytacja – krajobraz polski” - zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi 

wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i UKA; 
 „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 UKA. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; 

 „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana 
jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i KUN. Gospodarzem 
konferencji była Wyższa 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 wyższym” – 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 wyższym” – zorganizowana latem 2005 r. 
wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji 
była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; 

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

 „Standardy kształcenia wyższego – 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 wyższym 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; 

 Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IV” – zorganizowana 
jesienią 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem 
konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 

Zgodnie z misją Fundacji konferencje te służą nie tylko celom merytorycznym, ale 
także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów  
i menedżerów. Tytuły konferencji wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej  
i aktualnej dla środowiska akademickiego.  
Konferencje te są jednym z wielu obszarów działalności Fundacji Promocji  
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Więcej informacji nt. przedsięwzięć na rzecz 
edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl 

 

 Integracja środowiska 


