UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW AKREDYTACYJNYCH
kończących kolejne postępowania akredytacyjne miała miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Dobre obyczaje
w kształceniu akademickim”, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Prof. Marek Rocki
Przewodniczący Rady Fundacji
Fundacja powstała w grudniu 2000 r. Jej zasadniczym celem jest doskonalenie kształcenia menedżerów i ekonomistów. W ramach działalności Fundacji zostały opracowane
standardy i procedury akredytacyjne dla wszystkich kierunków studiów ekonomicznych w Polsce. Przeprowadzono
liczne szkolenia i seminaria przygotowujące ewaluatorów do jej prowadzenia oraz
zorganizowano szereg środowiskowych konferencji szkół ekonomicznych poświęconych aspektom kształcenia i sposobom jego udoskonalania. To pozwala nam
sadzić, iż nasza akredytacja jest rzetelna. Czy jest bardzo dobra? Tego dowiemy się
w czasie obserwacji karier absolwentów tych kierunków, które uzyskały akredytacje.
Dzisiejsza uroczystość jest drugą ceremonią wręczenia certyfikatów. W listopadzie
2003 r. wręczyliśmy pierwszych 11 dyplomów. Poza głównym certyfikatem dla
uczelni każdy absolwent otrzymuje wkładkę do dyplomu potwierdzającą wysoką
jakość kształcenia na akredytowanym kierunku.
Prof. Andrzej Chwalba
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
Akredytacja, po pierwsze próbuje przeciwdziałać obniżaniu
jakości kształcenia, która grozi edukacji na skutek masowości studiów. Ale dzięki właśnie akredytacji ten proces
niekoniecznie musi zachodzić, a wielu przypadkach jakość
kształcenia ulega podwyższeniu mimo masowości. Akredytacja potwierdza rangę poszczególnych uczelni w skali
kraju, co ma swoje odzwierciedlenie w wielu rankingach.
Prof. Maria Wanda Kopertyńska
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wyrażam wielkie zadowolenie z faktu, że dzisiaj odebrałam
certyfikat dla kierunku finanse i bankowość. Jesienią poprzedniego roku odebrałam dwa certyfikaty dla kierunków
informatyka i ekonometria oraz zarządzanie i marketing.
Tym samym już wszystkie kierunki na naszym Wydziale posiadają certyfikat Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych. Jest to jednocześnie mój osobisty sukces,
jako Dziekana Wydziału, bo gdy rozpoczynałam moją kadencję, postawiłam sobie taki właśnie cel: doprowadzić do
akredytacji wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Nie osiągnęłabym tego,
gdy nie współpraca z pracownikami Wydziału i szczególnie
duże zaangażowanie Komisji ds. Dydaktyki, którą tworzą m.in. kierownicy kierunków, specjalności, prodziekani Wydziału.
Co dała nam akredytacja?
· Jesteśmy z tego dumni i wierzymy, że ma to istotny wpływ na wizerunek Naszego Wydziału.
· Utwierdziła nas w przekonaniu, że wszystkie procedury i procesy są poprawne
i sprzyjają kreowaniu wysokiej jakości kształcenia.
· Dała możliwość konfrontacji z rozwiązaniami wzorcowymi i tym samym wyłonienia słabszych stron celem ich wyeliminowania.
· Dała też możliwość przeniesienia dobrych wzorców z innych uczelni, bowiem
Zespoły Oceniające nie tylko wskazywały na słabsze strony, ale też dawały
rekomendacje i wskazówki w jakim kierunku powinny iść zmiany.
· Zmotywowała nas do dalszych działań, aby nie tylko wysoką jakość utrzymać,
ale też ją doskonalić.
· Akredytacja pozwoliła nam też dokonać zmian – bo my wszyscy jesteśmy zwolennikami zmian, ale i przeciwnikami, gdy nas samych dotyczą. Gdy natomiast
ktoś wskaże nam na potrzebę tych zmian, znacznie łatwiej je wtedy wdrożyć.
Przygotowanie do procesu akredytacji angażuje czas. Posłużę się stwierdzeniem
Johna Ruskina, który powiedział, „jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, jest
zawsze wynikiem wysiłku człowieka”. Na pewno przygotowanie do akredytacji, jak
też utrzymanie wysokiej jakości kształceni, bezwzględnie wymaga zaangażowania
wszystkich pracowników. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że jeżeli pracownicy widzą sens, chętnie się angażują. Współczesne podejście do jakości określa się
stopniem spełnienia wymagań klienta, a one są dzisiaj bardzo istotne i ważne.
.
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Certyfikat nr 16
odbiera
prof. Leszek Żabiński
i prof. Andrzej Barczak

Certyfikat nr 12
odbiera
prof. Elżbieta
Gołembska

Certyfikat nr 17
odbiera
prof. Maria Małecka

Certyfikat nr 13
odbiera
prof. Elżbieta
Gołembska

Certyfikat nr 18
odbiera
prof. Adam Budnikowski

Prof. Emil Panek
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Fundacji
Systemowi zapewniania jakości kształcenia rozwijanemu
aktualnie w Polsce i Europie przyświecają dwa podstawowe
cele: pierwszym jest dbałość o wysoki poziom świadczonych
usług edukacyjnych, drugim jest stworzenie mechanizmów
wewnętrznej kontroli procesu kształcenia w każdej uczelni.
W Polsce nad realizacją tych celów czuwają trzy typy instytucji: Państwowa Komisja Akredytacyjna, komisje środowiskowe skupione w KRASP (w
tym Komisja Akredytacyjna Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
oraz Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum.
Jak wiadomo, akredytacja przyznawana przez naszą Komisję Akredytacyjną jest
środowiskowa, dobrowolna i okresowa. Działalność Fundacji nie wchodzi w zakres,
ani nie dubluje kompetencji żadnego z pozostałych ciał akredytujących. Przeciwnie,
staramy się wypracować wspólny, możliwie wyczerpujący model oceny jakości procesów dydaktycznych w polskim szkolnictwie wyższym. Efektem tej działalności są
kolejne akredytacje przyznane dzisiaj uczelniom państwowym, jak i - po raz pierwszy
- uczelni niepaństwowej.
Gratulując uczelniom, które poddały się akredytacji, zachęcam do tego kroku również przedstawicieli pozostałych szkół
wyższych prowadzących kierunki studiów ekonomicznych.
Prof. Jan Kazior
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
W imieniu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych,
chciałbym serdecznie pogratulować władzom uczelni i
społeczności akademickiej tych wydziałów, które w dniu
dzisiejszym odebrały certyfikaty akredytacyjne kierunków
ekonomicznych. Proces akredytacji ma szczególne znaczenie
w chwili obecnej, kiedy na wszystkich uczelniach możemy
zaobserwować zwiększone zainteresowanie studiami, ocena
jakości kształcenia w tych warunkach nabiera szczególnego znaczenia. Przed władzami
uczelni stoi więc szczególnie trudne zadanie, utrzymanie edukacji na możliwie wysokim
poziomie. Obecnie kiedy piętrzą się problemy organizacyjne i finansowe, zapewnienie
odpowiedniej jakości kształcenia jest więc w wielu przypadkach bardzo trudnym przedsięwzięciem. Odpowiednia jakość kształcenia jest jednak gwarancją, że w przyszłości
nasza gospodarka będzie się dobrze rozwijać.
Prof. Edward Wiszniewski

Certyfikat nr 14
odbiera prof. Maria Małecka

Certyfikat nr 15
odbiera
prof. Maria Wanda
Kopertyńska

W listopadzie 2003 r. miała miejsce pierwsza uroczystość wręczenia
certyfikatów jakości, podczas której 11 kierunków otrzymało akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Obecnie toczą się kolejne postępowania akredytacyjne. Następna uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się w listopadzie 2004 r.

Certyfikat nr 19
odbiera
prof. Edward Wiszniewski
i prof. Janina Stolińska-Janic

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Z wielką satysfakcją odebraliśmy certyfikat nadany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Nasza Szkoła istnieje od 10 lat, a poddanie się akredytacji
było dla nas sprawdzianem - czy programy, które opracowaliśmy, a obecnie realizujemy, zdają egzamin. Akredytacja była
próbą odpowiedzi na pytanie: jaka jest obiektywna opinia o
naszej pracy? I choć były przeszkody po drodze, to ta ocena
zakończyła się sukcesem.
Na sukces ten złożyły się trzy elementy: po pierwsze praca - duży wysiłek pracowników naukowych i studentów Uczelni, ale – co chcę podkreślić – także praca dwóch
Zespołów Oceniających. Zespoły te pracowały rzetelnie, profesjonalnie i bardzo wiele
nam pomogły. Nie tylko przez enumerację naszych braków i niedociągnięć, ale i przez
wskazówki, które pomogły te błędy szybko usunąć – i to drugi element sukcesu.
Zależało nam, żeby szybko nadrobić niedociągnięcia, uzupełnić braki, a certyfikat jest
dowodem, że nam się to udało. I wreszcie trzecim – niezmiernie ważnym – elementem
jest aktywizacja młodzieży. Postępowanie akredytacyjne wpłynęło bardzo pozytywnie
na działalność samorządu studenckiego, znacznie wzrosło zainteresowanie studentów
Uczelnią. Żyją teraz szkołą, identyfikują się z nią.
Dlatego zachęcam wszystkich, aby nie obawiali się akredytacji i zrobili ten krok. A to,
że my byliśmy pierwsi – za to nam chwała.
Chciałbym w imieniu kadry naukowo-dydaktycznej i naszych studentów oraz swoim
własnym serdecznie podziękować Komisji Akredytacyjnej za wkład pracy wniesiony
w przeprowadzenie oceny.
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Reprezentanci uczelni ekonomicznych
prof. Krystyna Lisiecka
prof. Maria Micha³owska
prof. Anna Harañczyk
prof. Halina Piekarz
prof. Wanda Maria Gaczek
prof. Aleksander Sulejewicz
prof. Ewa Konarzewska-Guba³a
prof. Stefan Wrzosek

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
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Certyfikaty wręczone w dniu 20 maja 2004 r.
Certyfikat nr 12 dla kierunku zarządzanie i marketing prowadzonego na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Certyfikat nr 13 dla kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonego na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Certyfikat nr 14 dla kierunku finanse i bankowość prowadzonego na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Certyfikat nr 15 dla kierunku finanse i bankowość prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu.

Reprezentant œrodowiska uniwersyteckiego
prof. Urszula Sztandar-Sztanderska Uniwersytet Warszawski
Reprezentant uczelni technicznych (obserwator)
prof. Pawe³ Mi³obêdzki
Wy¿sza Szko³a Morska w Gdyni

Certyfikat nr 16 dla kierunku informatyka i ekonometria prowadzonego na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Katowicach.

Reprezentant uczelni rolniczych (obserwator)
prof. S³awomir Podlaski
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Certyfikat nr 17 dla kierunku ekonomia prowadzonego na
Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Reprezentant akademii wychowania fizycznego (obserwator)
prof. Janusz Feczko
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Certyfikat nr 18 dla kierunku stosunki międzynarodowe
prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sekretarz Komisji:
dr hab. Ewa Chmielecka

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodleg³oœci 162, pok. 150; 02–554 Warszawa
tel./fax. (0 22) 646 61 42
e–mail: info@fundacja.edu.pl; www.fundacja.edu.pl

ulotka fundacji 2004.indd 2

Certyfikat nr 19 dla kierunku zarządzanie i marketing prowadzonego na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Promowanie i tworzenie standardów akredytacyjnych, przeprowadzanie szkoleń, organizowanie konferencji i seminariów oraz działalność wydawnicza wymaga stałego wsparcia naszych Dobroczyńców,
za które serdecznie dziękujemy.
Prof. Marek Rocki

W listopadzie 2003 r. miała miejsce pierwsza uroczystość
wręczenia certyfikatów jakości, podczas której 11 kierunków
otrzymało akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Obecnie toczą się kolejne postępowania
akredytacyjne. Następna uroczystość wręczenia certyfikatów
odbędzie się w listopadzie 2004 r.

Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych za³o¿y³o
piêæ polskich pañstwowych uczelni ekonomicznych. Statutowym celem
Fundacji jest dzia³alnoœæ na rzecz doskonalenia edukacji mened¿erskiej
i ekonomicznej w Polsce. Akredytacja studiów wy¿szych jest jedn¹
z dróg realizacji tego celu.
Akredytacja Fundacji jest dobrowolna i odp³atna*. Ma charakter
œrodowiskowy, co oznacza, ¿e jej instytucja, procedura i standardy s¹
efektem autonomicznej dzia³alnoœci œrodowiska akademickiego uczelni
ekonomicznych. Certyfikat jakoœci przyznawany przez Komisjê Akredytacyjn¹ poœwiadcza wysok¹ jakoœæ kszta³cenia na kierunku w imieniu
instytucji - za³o¿ycieli Fundacji. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lub 5
lat, jego ponowne uzyskanie oznacza ponowne przejœcie postêpowania
akredytacyjnego.
Akredytacja FPAKE otwarta jest dla wszystkich uczelni – pañstwowych
i niepañstwowych, ekonomicznych i nieekonomicznych, zawodowych
i akademickich – prowadz¹cych kszta³cenie na poziomie licencjackim
i magisterskim na kierunkach:
• finanse i bankowoœæ,
• zarz¹dzanie i marketing,
• informatyka i ekonometria,
• ekonomia,
• stosunki miêdzynarodowe,
• towaroznawstwo.
Standardy akredytacyjne maj¹ charakter dynamiczny i odnosz¹ ocenê
jakoœci do misji uczelni, warunków jej realizacji i uzyskiwanych rezultatów.
Ocena jakoœci nie sprowadza siê tu do zebrania wskaŸników liczbowych,
lecz do analizy procesów doskonal¹cych jakoœæ wbudowanych w dzia³anie
uczelni.
Akredytacja sk³ada siê z kilku etapów:
• oceny wstêpnej i decyzji o dopuszczeniu kierunku do postêpowania
akredytacyjnego (ten etap akredytacji jest bezp³atny),
• samooceny dokonanej przez uczelniê lub jej jednostkê prowadz¹c¹
kierunek,
• wizytacji Zespo³u Oceniaj¹cego powo³anego przez Komisjê Akredytacyjn¹,
• decyzji Komisji Akredytacyjnej w sprawie przyznania, odroczenia lub
odmowy akredytacji.
Certyfikaty jakoœci uzyska³o dot¹d 19 kierunków studiów ekonomicznych
prowadzonych w pañstwowych i niepañstwowych uczelniach.Tworz¹
one elitarny klub, do którego do³¹czyæ
mog¹ kolejni cz³onkowie – ci, których
procedury akredytacyjne s¹ ju¿ w toku
oraz ci, którzy dopiero podejm¹ decyzjê
ubiegania siê o akredytacjê Fundacji.
* Op³ata akredytacyjna pokrywa wy³¹cznie koszty
postêpowania akredytacyjnego. W bie¿¹cym roku
wynosi ona 20 tys. z³ za jeden kierunek studiów.

Ka¿dy absolwent kierunku akredytowanego przez Fundacjê otrzymuje
wk³adkê do dyplomu.
Przyk³ad
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