KOMUNIKAT
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję uczelni ekonomicznych pt.

Proces Boloński a strategie
rozwoju szkół wyższych
która odbędzie się 14 maja 2009 r. (czwartek)

Gospodarzem konferencji jest:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

www.fundacja.edu.pl/proces-bolonski/

PROGRAM KONFERENCJI
11.00−13.30: Uroczyste rozpoczęcie i wręczenie certyfikatów akredytacyjnych
Sesja I (sala konferencyjna 152/G)
Temat: Proces Boloński po 10 latach: wyzwania dla szkolnictwa wyższego







Konferencja ministrów w Leuven/Louvain-la-Neuve: podsumowanie
dekady i plany na przyszłość – dr Tomasz Saryusz-Wolski (Ekspert
Boloński, członek BFUG)
Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji: co zmienią w polskim
szkolnictwie wyższym? – prof. Ewa Chmielecka (Ekspert Boloński)
Nowy model akredytacji:
o Państwowa Komisja Akredytacyjna – prof. Mieczysław Socha
(Sekretarz PKA)
o Środowiskowe komisje akredytacyjne – prof. Marek Wąsowicz
(Przewodniczący UKA)
Dyskusja

13.30−14.00: przerwa obiadowa

14.00−16.00: Sesja II (sala konferencyjna 152/G)
Temat: Jak budować strategię rozwoju szkoły wyższej? Projekty i doświadczenia









Strategia rozwoju szkoły wyższej – między środowiskową dyskusją
a rzeczywistym wdrożeniem – prof. Cezary Suszyński (Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH)
Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia
– doświadczenia Wydziału – prof. Emil Panek (Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE w Poznaniu)
Proces formułowania strategii Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki
UE we Wrocławiu – prof. Jarosław Witkowski (Prorektor ds.
Współpracy z Zagranicą UE we Wrocławiu), dr Anna Baraniecka
(UE we Wrocławiu)
Założenia strategii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
– prof. Janusz Stacewicz (Prorektor ds. nauki SGH)
Dyskusja

16.00: zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 162, Gmach Główny
sala konferencyjna nr 152/G

7 maja 2009 r. – termin zgłaszania udziału w konferencji
14 maja 2009 r. – obrady konferencji

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej:

www.fundacja.edu.pl/proces-bolonski/
Udział w konferencji jest bezpłatny, jego koszt pokrywają organizatorzy.
Koszt dojazdu oraz ewentualnego noclegu pokrywa instytucja delegująca.

Komitet Programowy:
 prof. Marek Rocki, Przewodniczący Komitetu,
Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 prof. Piotr Banaszyk, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu


prof. Andrzej Chochół, Prorektor ds. Studenckich UEK





prof. Anna Karmańska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH
prof. Robert Tomanek, Prorektor ds. Edukacji AE w Katowicach
prof. Stefan Wrzosek, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny:
 prof. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński
 Marcin Dąbrowski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

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
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, zwykle dwa razy w roku, we
współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa
wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
SGH w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.
W latach 2002-2008 odbyło się trzynaście 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;
 „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana
jesienią 2008 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji
był Uniwersytet Ekonomiczny 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 te są jednym z wielu obszarów
działalności Fundacji. Więcej informacji nt. przedsięwzięć na rzecz edukacji
ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl

