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Uczenie się przez całe życie
– nowe wyzwanie dla szkół
wyższych?
która odbędzie się 22 maja 2013 r.
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Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej IGS SGH

www.fundacja.edu.pl/LLL/

Strategie uczenia się przez całe życie (Lifelong learning – LLL i Life-wide
learning – LWL) są nowym wyzwaniem dla polskich uczelni – nieuniknionym, ale na
razie niedostatecznie dobrze rozumianym i rozpoznawanym. Na tle innych krajów UE
Polska ma bardzo wysokie wskaźniki liczby osób uczących się w szkołach i na
uczelniach oraz bardzo niskie dotyczące liczby osób uczących się po zakończeniu
szkolnej edukacji. Ten niewielki odsetek uczących się w perspektywie całego życia
uniemożliwia pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego w naszym kraju. Jednak
prognozy demograficzne, zmiany na rynku pracy i rosnący wskaźnik wykształcenia
społeczeństwa polskiego wskazują na to, że rozmaite formy uczenia się przez całe
życie staną się niebawem jedną z najważniejszych aktywności uczelni, a najszerszą
rzeszą jej klientów będą L-learnerzy – osoby z dyplomem w kieszeni, aktywne na
rynku pracy i poszukujące w edukacji nowych czynników swego rozwoju. Należy im
zaoferować wykształcenie dostosowane do ich potrzeb i intelektualnego
przygotowania. Oczywiście nie o następny dyplom kolejnego kierunku studiów tu
idzie, ale o ofertę, która dopełni lub przekształci dotychczasowe dokonania
edukacyjne naszych absolwentów.
Podjęcie wyzwania wdrażania LLL wymaga od środowiska akademickiego
kolejnej zmiany myślenia o organizacji nauczania. LLL i LWL to nie tylko uniwersytety
trzeciego wieku i uniwersytety dziecięce, studia podyplomowe oraz rozmaite kursy
i szkolenia stanowiące działalność poboczną w stosunku do kształcenia prowadzącego
do dyplomów studiów I, II i III stopnia. Strategia LLL oznacza stworzenie takiego
modelu edukacji, w którym uczelnia staje się „integratorem” strategii życiowych
słuchaczy (i potencjalnych słuchaczy), potrzeb otoczenia uczelni (w tym rynku pracy,
społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa wiedzy, ważnych polityk publicznych)
i własnych potrzeb wewnętrznych – oczywiście, w obrębie tych celów, które mogą
być osiągnięte poprzez edukację. Dla uczelni, która chciałaby budować strategię LLL
i podjąć zadanie „integratora”, oznacza to coś więcej niż rozwijanie tradycyjnych
form kształcenia utożsamianych z kształceniem ustawicznym, choć może ono
stanowić ważną część tej strategii.
W roku 2008 European Universities Association (EUA) wydała Kartę LLL dla
uniwersytetów, zachęcając je do budowy strategii LLL i wykorzystywania tych
strategii dla tworzenia społeczeństwa wiedzy w poszczególnych krajach i w Europie.
Te wytyczne wspiera działalność EUCEN (nowa nazwa: The European Association for
University Lifelong Learning), organizacji formującej i rozpowszechniającej zbiory
zasad i dobrych praktyk projektowania oraz wdrażania LLL w uczelniach.
LLL doskonale wpisuje się w strategie wielu europejskich uczelni, przynosząc pożytki
ich otoczeniu, a samym uczelniom dodatkowe dochody. Obecny stan rozwoju sektora
edukacji wyższej oraz rynku pracy w Polsce wskazuje, że nastał odpowiedni czas,
aby w polskich uczelniach nastąpiły praktyczne wdrożenia strategii uczenia się przez
całe życie.
Konferencja adresowana jest w szczególności do nauczycieli akademickich
oraz pracowników szkół wyższych angażujących się w organizację procesów
kształcenia i zarządzania uczelnią. Na obrady zapraszamy również przedstawicieli
świata biznesu, organizacji pożytku publicznego, studentów oraz wszystkie osoby
zainteresowane omawianą problematyką.

Program konferencji

Sala konferencyjna 152, Gmach Główny SGH

9.30-10.30: rejestracja uczestników
10.30-12.00: sesja I
 Otwarcie konferencji
 prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański):
Uczelnie jako instytucje uczenia się przez całe życie i ich współpraca
europejska - od ECUCEN do PULL
 dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie):
Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?
Dyskusja
12.00-12.20: przerwa kawowa
12.20-14.20: sesja II
 prof. Ewa Chmielecka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie):
Dlaczego LLL jest ważne w strategii rozwoju uczelni?
 dr Beata Jałocha (Uniwersytet Jagielloński):
Potwierdzanie efektów kształcenia osiągniętych poza uczelnią
– przygotowania do wprowadzenia rozwiązań w Polsce
 Anna Kozińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie):
Przykład dobrej praktyki – Centrum LEAD w Glasgow Caledonian
University
Dyskusja
14:20 – 14.50 obiad
14:50 – 16:00: sesja III
 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli uczelni ekonomicznych:
Lifelong learning w strategii mojej uczelni

Zgłoszenia uczestnictwa w obradach konferencji można
nadsyłać do dnia 12 maja 2013 r.
Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie:

www.fundacja.edu.pl/LLL/
Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwa Komitet Programowy
w składzie:
 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:
 prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej IGS),
 Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 dr Katarzyna Mikołajczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej),
 Albert Tomaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej).

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 2002−2012 odbyło się dziewiętnaście takich konferencji.
Zgodnie z misją Fundacji konferencje te służą nie tylko celom merytorycznym, ale także
integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów.
Więcej informacji nt. przedsięwzięć Fundacji na rzecz edukacji ekonomicznej dostępnych jest
na stronie: www.fundacja.edu.pl.

