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Standardy kształcenia
Standardy akredytacyjne Fundacji są efektem autonomicznego 
działania środowiska akademickiego uczelni ekonomicznych, pracy 
ekspertów, licznych konsultacji środowiskowych, dyskusji w czasie 
seminariów i konferencji. Standardy te odnoszą ocenę jakości do 
misji uczelni oraz warunków i rezultatów jej realizacji na kierunku 
studiów. Akredytacja Fundacji otwarta jest dla wszystkich uczelni 
— państwowych i niepaństwowych, ekonomicznych i nieekonomicz-
nych, zawodowych i akademickich — prowadzących kształcenie na 
poziomie licencjackim i magisterskim na kierunkach: finanse i ra-
chunkowość, zarządzanie, informatyka i ekonometria, ekonomia, sto-
sunki międzynarodowe, towaroznawstwo, gospodarka przestrzenna
[www.akredytacja.com].

Akredytacja, jakość kształcenia 
Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz doskonalenia 
studiów ekonomicznych i menedżerskich w Polsce. Akredytacja jest 
jedną z dróg realizacji tego celu. Certyfikat jakości przyznawany
przez Komisję Akredytacyjną poświadcza wysoką jakość kształcenia 
na kierunku studiów w imieniu uczelni — założycieli Fundacji. Przyzna-
no dotąd 32 certyfikaty jakości — dla kierunków studiów ekonomicz-
nych prowadzonych w państwowych i niepaństwowych uczelniach. 
Tworzą one elitarny klub, do którego dołączyć mogą kolejni członko-
wie — ci, których procedury akredytacyjne są już w toku oraz ci, któ-
rzy dopiero podejmą decyzję ubiegania się o akredytację Fundacji
[www.fundacja.edu.pl].

Nowe trendy w naukach  
ekonomicznych i zarządzaniu
Fundacja jest także organizatorem konkursów, m.in. Konkursu na 
najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych 
i zarządzania Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarzą-
dzaniu (wspólnie z PTE). Kryterium wyboru prac była zgodność 
z tematem Konkursu, nowatorstwo oraz wysoka jakość. W I edy-
cji spośród 42 zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybrała pięć 
wyróżniających się innowacyjnością ujęcia tematu. Nagrodzone 
prace zostały wydane w nakładzie 100 egzemplarzy i w większości 
przekazane do publicznych i uczelnianych bibliotek w całej Polsce
[www.nowetrendy.net].

Dwumiesięcznik e-mentor
Dwumiesięcznik e-mentor, którego współwydawcą jest Fundacja, to 
internetowe i drukowane czasopismo koncentrujące się na zagadnie-
niach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, 
kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie — zajmuje się 
metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekono-
micznych. Dotychczas zanotowano ponad 1,5 mln odwiedzin strony 
internetowej pisma. E-mentor w formie drukowanej, w nakładzie 
1200 egzemplarzy, dystrybuowany jest nieodpłatnie w ponad 250 in-
stytucjach edukacyjnych w Polsce [www.e-mentor.edu.pl].

Liczne publikacje
Fundacja jest wydawcą licznych publikacji zwartych i ciągłych, 
które są dystrybuowane nieodpłatnie wśród środowiska akademic-
kiego. Cieszą się one znacznym zainteresowaniem i są źródłem in-
formacji z zakresu kształcenia akademickiego. Wersje elektroniczne 
wszystkich publikacji Fundacji dostępne są na stronie internetowej
[www.fundacja.edu.pl/publikacje/].

Konferencje środowiskowe
Fundacja jest organizatorem kilkunastu ogólnopolskich konferencji, 
seminariów i warsztatów związanych z kształceniem akademickim. 
Podczas tych środowiskowych spotkań podejmowana jest tematy-
ka m.in. jakości i standardów kształcenia, organizacji procesu dy-
daktycznego, zarządzania wiedzą oraz nowoczesnych technologii 
w dydaktyce, w tym e-edukacji. Konferencje te, oprócz wartości 
merytorycznych, służą integracji społeczności uczelni ekonomicz-
nych. Współorganizatorami tych konferencji są Akademie Ekono-
miczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolejne uczelnie ekono-
miczne podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań
[www.fundacja.edu.pl/konferencje/].

Projekty e-learningowe
— econet.pl oraz kapital.edu.pl
Projekt econet — Wirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii
Ekonomicznych to inicjatywa mająca na celu rozwijanie działalności 
e-edukacyjnej pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. 
W ramach projektu prowadzone są dla studentów międzyuczelniane 
wykłady e-learningowe [www.econet.pl].
Projekt kapital.edu.pl to kurs e-learningowy kształcący liderów edu-
kacji rynku kapitałowego. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków pedagogicz-
nych i ekonomicznych [kapital.edu.pl].

Olimpiada Przedsiębiorczości
Fundacja jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Przedsię-
biorczości. Olimpiada ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
W III edycji bierze udział ponad 15 tys. uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Olimpiada łączy w sobie różne cele. Począwszy od 
rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębior-
czych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wo-
kół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przed-
miotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań 
ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachę-
caniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych
[www.olimpiada.edu.pl].

Konkurs dla gimnazjalistów 
GiMGAME
Na wzór Olimpiady dla licealistów Fundacja wraz ze Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści oraz NBPortal.pl organizuje również Konkurs dla gimnazjalistów 
GIMGAME z zakresu przedsiębiorczości. W fazie pilotażowej są to 
zawody skierowane do uczniów szkół województwa mazowieckie-
go. Nowatorskim rozwiązaniem jest organizacja części rozgrywek 
na platformie internetowej [www.gimgame.pl].

Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 81 SGH
Nasza Fundacja prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
nr 81 SGH. Od początku istnienia Liceum, które zostało założone 
w 2000 roku przez SGH, osiąga bardzo wysokie pozycje w warszawskich 
rankingach. Zaś obecnie pod opieką Fundacji rozwija swoją ofertę pro-
gramową i podnosi jakość nauczania [www.sgh.waw.pl/liceum/].


