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Zapraszamy na X ogólnopolską konferencję uczelni ekonomicznych pt.

Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
która odbędzie się 21 listopada 2013 r.

Gospodarzem konferencji jest

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Patronat medialny:

www.e-edukacja.net

„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” to doroczne spotkanie osób
zainteresowanych rozwojem nowoczesnej edukacji. Konferencja organizowana jest przez
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Uczelniami
–Założycielami Fundacji, tj. z Uniwersytetami Ekonomicznymi z Katowic, Krakowa,
Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Gospodarzem
tegorocznej, X edycji będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dziewięć edycji tej środowiskowej konferencji, które odbyły się dotychczas, można
utożsamiać z prawie dekadą rozwoju nowoczesnych form kształcenia akademickiego
w Polsce. Rola e-edukacji w szkolnictwie wyższym ewoluowała w tym czasie w sposób
znaczący. Pierwsze wdrożenia e-learningu związane były zazwyczaj z potrzebą
podnoszenia jakości kształcenia oraz uzupełniania zajęć realizowanych w ramach studiów
niestacjonarnych. Cześć uczelni upatrywała w tej formie szansę na wzrost liczebności
słuchaczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem
infrastruktury lokalowej. Z rzadka natomiast przypisywano e-edukacji rolę tworzenia
nowej oferty programowej, odpowiadającej na rodzące się potrzeby studiowania na
odległość, w czasie i formie dogodnej dla odbiorcy. W obliczu zmian demograficznych i
malejącego popytu na odpłatne formy studiów część uczelni postawiła jednak przed elearningiem nowe zadania, związane z potrzebą wyróżnienia się ze swą ofertą
dydaktyczną na rynku edukacyjnym. Wizerunek nowoczesnej uczelni stał się dla wielu
ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu o studenta. Natomiast
obecnie rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji
interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przynosi uczelniom nowe
możliwości rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych, daleko wykraczających swoim
zasięgiem poza lokalną społeczność studentów. Najnowsze trendy rozwoju
e-edukacji będą przedmiotem tegorocznej, dziesiątej a zatem jubileuszowej edycji
konferencji. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak:
•
•
•
•
•
•

synergia nauczania i e-nauczania,
akademickie kursy masowe,
e-podręczniki i otwarte repozytoria,
grywalizacja w edukacji,
jakość dydaktyki i badań w e-learningu,
internet społecznościowy a edukacja.

Jubileusz konferencji staje się dobrą sposobnością do udoskonalenia i rozwinięcia jej
formy i dlatego w tegorocznej edycji chcielibyśmy zaproponować Państwu nową formułę
programu. Planujemy następujące zmiany:
• Ograniczenie liczby sesji otwartych do sesji inauguracyjnej i trzech sesji
równoległych.
• Zmniejszenie liczby referatów do trzech w trakcie każdej z sesji otwartych, przy
jednoczesnym wydłużeniu czasu na wystąpienia i dyskusję.
• Poświęcenie jednej z sesji tematowi przewodniemu, zaprojektowanemu przez
gospodarza konferencji – w tym roku sesja gospodarza będzie organizowana pod
hasłem „Wykorzystanie gier w edukacji”.
• Uruchomienie sesji zatytułowanej „Famelab”, z serią trzyminutowych prezentacji
pomysłów lub rozwiązań już stosowanych podczas zajęć dydaktycznych oraz
prowadzonych projektów.
• Zapewnienie przestrzeni dla potrzeb sesji „Round table”, podczas której będzie
można swobodnie dyskutować na zaproponowane tematy i przemieszczać się
pomiędzy grupami uczestników.
• Organizacja sesji specjalnej pt. „100 pytań do…” – będą to pytania skierowane do
eksperta, zarówno poprzez formularz dostępny na stronie konferencji, jak
i zadawane w trakcie sesji.
• Rezygnacja z przygotowywania pisemnych referatów dla potrzeb wystąpienia na
konferencji.
• Wydanie monografii, powstałej w oparciu o wyłonione przez redakcję propozycje
opracowań, które będą mogli nadsyłać wszyscy uczestnicy obecni na konferencji.
w terminie od 22 listopada do 20 grudnia br.

Kalendarz przygotowań do konferencji:
21 października 2013 r.

24 października 2013 r.
12 listopada 2013 r.
21 listopada 2013 r.
20 grudnia 2013 r.

– termin zgłaszania tematów wystąpień wraz
z wyborem kategorii, tj. wystąpienie w sesji
otwartej bądź „Famelab”
– decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
– termin zgłaszania udziału w konferencji (osoby
bez wystąpienia), decyduje kolejność zgłoszeń
– obrady konferencji,
– termin zgłaszania propozycji referatów do
monografii pokonferencyjnej.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej

www.e-edukacja.net
Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwa Komitet Programowy
w składzie:
• prof. Witold Abramowicz, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP,
• prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
• prof. Wojciech Dyduch, Prorektor ds. Edukacji UE w Katowicach,
• prof. Jacek Mizerka, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
• prof. Piotr Ostaszewski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
• prof. Marek Rocki, Przewodniczący Komitetu,
Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
• prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Studenckich UE w Krakowie.

Przygotowaniami do konferencji kieruje Komitet Organizacyjny w składzie:
• Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
• dr Milena Ratajczak-Mrozek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
• dr Maria Zając, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet
Pedagogiczny 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

Integracja środowiska
Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają już swoją
historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację, zwykle dwa razy w roku,
we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego.
Współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety
Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczelnie te kolejno podejmują się
roli gospodarza spotkań.
W latach 2002−2013 odbyło się dwadzieścia 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 Szkoła
Główna Handlowa 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 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 w Warszawie;
„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 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;
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana jesienią 2008 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu;
„Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych” – zorganizowana wiosną 2009 r. wspólnie
z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VI” – zorganizowana jesienią 2009 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna
w Katowicach;
„Proces Boloński - dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego” – zorganizowana wiosną 2010 r. wspólnie
z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VII” – zorganizowana jesienią 2010 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie;
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VIII” – zorganizowana jesienią 2011 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie;
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IX” – zorganizowana jesienią 2012 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu;
„Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” – zorganizowana wiosną 2013 r.
wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.

Zgodnie z misją Fundacji wyżej wymienione konferencje służą nie tylko celom merytorycznym,
ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich
tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej i aktualnej. Spotkania te stanowią
jeden z wielu obszarów działalności Fundacji. Więcej informacji nt. przedsięwzięć na rzecz
edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl.

