KOMUNIKAT
Zapraszamy na III ogólnopolską konferencję uczelni ekonomicznych pt.

Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
która odbędzie się 16 listopada 2006 r.

Gospodarzem konferencji jest:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Organizatorami konferencji są:
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

www.e-edukacja.net

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji środowiskowej nt. rozwoju
e-edukacji w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem roli
nowoczesnych technologii, stosowanych w kształceniu na kierunkach
ekonomicznych.
Pierwsza
konferencja
poświęcona
tej
tematyce,
zorganizowana
w listopadzie 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, miała na celu
zapoznanie środowiska akademickiego z zagadnieniami e-edukacji oraz
rozpoczęcie dyskusji na temat możliwych form współpracy w zakresie wspierania
procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość.
Rok później, w listopadzie 2005 roku, odbyła się II konferencja, a jej
gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa. Spotkanie w Warszawie dotyczyło
głównie kierunków dalszego rozwoju e-edukacji i jej roli w społeczeństwie
wiedzy. Nie zabrakło także przykładów zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w nauczaniu, dobrych praktyk na gruncie współpracy
międzyuczelnianej oraz tworzenia wirtualnych uczelni. Spotkanie obejmowało
również prezentację efektów wdrożeń idei przedstawianych na naszym
pierwszym spotkaniu, w 2004 roku.
Warto dodać, iż publikacje będące efektem obu konferencji są dostępne na
stronie internetowej www.e-edukacja.net do pobrania w formie PDF. W witrynie
tej zostały także opublikowane filmy z poszczególnych wystąpień plenarnych.
Trzecia konferencja, która odbędzie się w Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, będzie stanowić kontynuację poprzednich środowiskowych spotkań
z jednoczesnym ukierunkowaniem na poniższe tematy przewodnie:
- nowe trendy w e-edukacji i społeczeństwie wiedzy,
- e-edukacja wobec przeobrażeń szkolnictwa wyższego,
- dobre praktyki w zakresie organizacji, metodyki i technologii,
- integracja nowoczesnych technologii z tradycyjnymi formami kształcenia,
- indywidualne możliwości zastosowań e-learningu,
- e-learning akademicki vs korporacyjny.
Choć zakres zaprezentowanych tematów przewodnich jest szeroki,
chcielibyśmy, aby to środowiskowe spotkanie koncentrowało się na akademickiej
dyskusji obejmującej najważniejsze zagadnienia i problemy, przed jakimi stają
obecnie instytucje rozwijające formy e-edukacji. Z tego też względu pragniemy
przygotować konferencję, w której nie zabraknie ciekawych wystąpień,
prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także czasu na
wymianę poglądów wśród uczestników spotkania.
Konferencja adresowana jest w szczególności do 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 zainteresowanych omawianą
problematyką.

Kalendarz przygotowań do konferencji:
10 października 2006 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień oraz
streszczeń proponowanych referatów,
16 października 2006 r. - decyzja o zakwalifikowaniu referatu,
31 października 2006 r. - termin nadsyłania gotowego tekstu referatu,
3 listopada 2006 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 AE 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
Aneta Powroźnik, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
dr Jerzy Skrzypek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
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

Patronat medialny:

Integracja środowiska
Ogólnopolskie konferencje – spotkania środowiskowe uczelni ekonomicznych – mają
już swoją krótką historię. Organizowane są systematycznie przez Fundację Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wiosną i jesienią od 2002 roku we współpracy
z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego.
Współorganizatorami konferencji są Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie,
Poznaniu, we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uczelnie te
kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.
Do dziś odbyło się dziewięć 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 Szkoła Główna Handlowa
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 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
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.
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 nie są jedynymi inicjatywami integrującymi środowisko. Organizowane są
liczne seminaria, prace międzyuczelnianych zespołów ekspertów, akredytacje,
działania na rzecz budowy standardów kształcenia oraz podwyższania jakości edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, projekty e-edukacyjne, jak również
inicjatywy służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
(Olimpiada Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl; GiMGAME: www.gimgame.pl).

