UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW AKREDYTACYJNYCH
koñcz¹cych pierwsze postêpowania akredytacyjne mia³a miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych
i niepublicznych – stan obecny i perspektywy”, która odby³a siê 7 listopada 2003 r. w Wy¿szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie. Organizatorami
konferencji by³y: Fundacja Rektorów Polskich, Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

prof. Marek Rocki
W 2000 r. Konferencja Rektorów Uczelni
Ekonomicznych powo³a³a Fundacjê Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Po
kilku miesi¹cach bardzo intensywnej pracy
powsta³a Komisja Akredytacyjna, opracowano procedurê i standardy oraz pozosta³¹
dokumentacjê, potrzebn¹ do tego, ¿eby móc przeprowadzaæ postêpowania
akredytacyjne. Dzisiaj mamy uroczystoœæ wrêczenia pierwszych jedenastu
certyfikatów. Uczelnie, których kierunki zosta³y akredytowane tworz¹ 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.
Zapraszamy do wspó³pracy wszystkie uczelnie, które prowadz¹ kierunki:
finanse i bankowoœæ, zarz¹dzanie i marketing, informatyka i ekonometria,
stosunki miêdzynarodowe, ekonomia, towaroznawstwo. Myœlê, ¿e nasz certyfikat akredytacyjny to wartoœciowy znak jakoœci.

prof. Stefan Jurga
Dzisiejsza uroczystoœæ jest dowodem na to, ¿e
polskie uczelnie przywi¹zuj¹ ogromn¹ wagê
do jakoœci kszta³cenia. Za jakoœæ kszta³cenia
w Polsce odpowiedzialna jest Pañstwowa Komisja Akredytacyjna oraz uczelniane komisje
œrodowiskowe zrzeszone w Komisji Akredytacyjnej KRASP. Dzisiaj Komisja Akredytacyjna
KRASP za swoje dodatkowe zadanie przyjmuje
wypracowanie i wdro¿enie systemu akredytacji
w kontekœcie Procesu Boloñskiego, który zak³ada
m.in. promocjê wspó³pracy europejskiej w zakresie opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii oceny jakoœci kszta³cenia uczelni wy¿szych.
Wypracowanie takiego systemu przyczyni siê zarówno do zwiêkszenia
mobilnoœci studentów jak i wzrostu szans zatrudnienia polskich obywateli
w Europie. Ostatnie spotkanie ministrów edukacji w Berlinie we wrzeœniu 2003
r. pokazuje, ¿e jest to tak¿e wiod¹ce zadanie dla administracji rz¹dowej. Tak
wiêc harmonijna wspó³praca instytucji rz¹dowych jak i pozarz¹dowych jest
warunkiem koniecznym dla realizacji Deklaracji Boloñskiej przez polskie szkolnictwo wy¿sze. Dlatego chcê wyraziæ ogromn¹ radoœæ, ¿e spotykamy siê
dziœ w gronie osób reprezentuj¹cych administracjê pañstwow¹ oraz wszystkie sektory szkolnictwa wy¿szego w Polsce, które w sposób jednoznaczny
dostrzegaj¹ istotê i znaczenie Procesu Boloñskiego.
Dzisiejsza uroczystoœæ utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e polskie uczelnie
publiczne i niepubliczne chc¹ i mog¹ aktywnie wspó³dzia³aæ na rzecz zapewnienia wysokich standardów kszta³cenia. Sk³adam serdeczne gratulacje
w³adzom uczelni, których kierunki studiów zosta³y pozytywnie ocenione przez
Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a tak¿e profesorom i studentom, którzy swoim zaanga¿owaniem i ciê¿k¹ prac¹ zas³u¿yli na te
wysokie oceny. ¯yczê, by troska o najwy¿sz¹ jakoœæ nauczania towarzyszy³a
ca³emu œrodowisku akademickiemu Polski.
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W grudniu 2003 r. nastêpne kierunki uzyska³y akredytacjê Fundacji Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych. S¹ to: finanse i bankowoœæ, zarz¹dzanie i marketing
oraz stosunki miêdzynarodowe prowadzone w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W najbli¿szym czasie zostan¹ rozpatrzone kolejne wnioski o przyznanie akredytacji.
Nastêpna uroczystoœæ wrêczenia certyfikatów jakoœci odbêdzie siê w maju 2004 r.

prof. Stanis³aw Chwirot
Akredytacja œrodowiskowa jest typowym
przyk³adem dzia³alnoœci pozarz¹dowej,
która jest sol¹ ka¿dej demokracji. Jest to
równie¿ przyk³ad, ¿e nasze œrodowisko nie
straci³o tego, co zawsze by³o najcenniejsze
dla œrodowisk akademickich, a mianowicie
zdolnoœci do samoregulacji. W imieniu
œrodowiska uniwersyteckiego chcia³bym
podziêkowaæ Fundacji za otwartoœæ na wspó³pracê, za to, ¿e ca³a procedura akredytacji kierunków ekonomicznych, tworzona jest z pe³nym
poszanowaniem ró¿norodnoœci, jaka cechuje nasze œrodowisko, za to, ¿e
wspólnie uzgadniamy dzia³ania, szanujemy swoje standardy i procedury,
zapraszamy siê nawzajem do uczestniczenia w zespo³ach oceniaj¹cych.
Robimy to, co przypuszczalnie bêdzie w najbli¿szych latach typow¹ cech¹
dzia³añ akademickich w wymiarze europejskim. Poprzez takie bilateralne
porozumienia bêdziemy zmierzaæ do tego, aby przestrzeñ europejsk¹
coraz bardziej otwieraæ, co umo¿liwi mobilnoœæ i studentów, i kadry,
i szystko to, ze sob¹ niesie Proces Boloñski.

prof. Danuta Strahl
Jestem bardzo wzruszona, ¿e w tak dostojnym gronie, w tak wa¿nym dniu dla polskiego
wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego, to
mnie przypad³ wielki zaszczyt wrêczania certyfikatów jakoœci. Nominacja na stanowisko
Przewodnicz¹cej Komisji Akredytacyjnej by³a
jedn¹ z piêkniejszych nominacji w moim ¿yciu
– wol¹ rektorów pañstwowych uczelni ekonomicznych mog³am aktywnie uczestniczyæ
w kreowaniu œrodowiskowego systemu zapewniania jakoœci.
Szanowni Pañstwo, idea godnego spo³eczeñstwa najpiêkniej i bezspornie
realizuje siê w procesie edukacji. Edukacja to czynienie œwiata lepszym.
Trud doskonalenia jakoœci tej edukacji przybli¿a nas do europejskiej
przestrzeni szkolnictwa wy¿szego, w której – jestem o tym g³êboko przekonana – œrodowiskowe komisje akredytacyjne znajd¹ nale¿yte miejsce.
Chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ i pogratulowaæ œrodowisku uczelni
ekonomicznych za wcielenie w czyn procesu akredytacji, za trud opracowywania standardów i procedur, ale tak¿e za trud poddania siê akredytacji.
Dziêkujê wszystkim uczelniom, osobom odpowiedzialnym za akredytowane kierunki oraz ca³ej spo³ecznoœci akademickiej, która w tym trudzie
uczestniczy³a. Dziêkujê za zaanga¿owanie w akredytacjê. Chcia³abym, aby
zaanga¿owanie to ros³o, bo obowi¹zkiem ka¿dego uczestnika edukacji
wy¿szej jest dba³oœæ o jakoœæ kszta³cenia.
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Certyfikaty wrêczone w dniu 7 listopada 2003 r.:
Certyfikat nr 1 dla kierunku finanse i bankowoœæ prowadzonego w Szkole
G³ównej Handlowej w Warszawie.
Certyfikat nr 2 dla kierunku finanse i bankowoœæ prowadzonego na Wydziale Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Certyfikat nr 3 dla kierunku informatyka i ekonometria prowadzonego
na Wydziale Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Eko no micz nej we
Wroc³awiu.
Certyfikat nr 4 dla kierunku zarz¹dzanie i marketing prowadzonego na Wydziale Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Certyfikat nr 5 dla kierunku Metody Iloœciowe i Systemy Informacyjne
prowadzonego w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie.

Reprezentant œrodowiska uniwersyteckiego
prof. Urszula Sztandar-Sztanderska Uniwersytet Warszawski

Certyfikat nr 6 dla kierunku ekonomia prowadzonego na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu.

Reprezentant uczelni technicznych (obserwator)
prof. Pawe³ Mi³obêdzki
Wy¿sza Szko³a Morska w Gdyni

Certyfikat nr 7 dla kierunku zarz¹dzanie i marketing prowadzonego na Wydziale Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.

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

Certyfikat nr 8 dla kierunku informatyka i ekonometria prowadzonego na
Wydziale Ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

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

Certyfikat nr 9 dla kierunku ekonomia prowadzonego w Szkole G³ównej
Handlowej w Warszawie.

Do wrzeœnia 2003 r. Przewodnicz¹c¹ Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akreydtacji Kierunków Ekonomicznych by³a prof. Danuta Strahl z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.

Certyfikat nr 10 dla kierunku zarz¹dzanie i marketing prowadzonego
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie.

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,
• wizyty Zespo³u Oceniaj¹cego powo³anego przez Komisjê Akredytacyjn¹,
• decyzji Komisji Akredytacyjnej w sprawie przyznania, odroczenia lub
odmowy akredytacji.
Certyfikaty jakoœci uzyska³o dot¹d 11 kierunków studiów ekonomicznych
prowadzonych w polskich uczelniach. Tworz¹ one elitarny klub, do którego
do³¹czyæ mog¹ kolejni cz³onkowie – ci, których procedury akredytacyjne
s¹ ju¿ w toku oraz ci, którzy dopiero
podejm¹ de cy zjê 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.

Certyfikat nr 11 dla kierunku zarz¹dzanie i marketing prowadzonego na
Wydziale Zarz¹dzania w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

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

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.

Dziêkujê serdecznie firmom, które wspieraj¹ finansowo dzia³ania Fundacji.
Proces akredytacji jest co prawda p³atny, ale op³ata ta pokrywa jedynie
bezpoœrednie koszty postêpowania. Tworzenie standardów akredytacyjnych, przeprowadzanie szkoleñ, organizowanie konferencji i seminariów
oraz publikacje, a tak¿e pozosta³a dzia³alnoœæ Fundacji wymaga sta³ego
wsparcia naszych Dobroczyñców.
Prof. Marek Rocki

W grudniu 2003 r. nastêpne kierunki uzyska³y akredytacjê Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. S¹ to: finanse i bankowoœæ,
zarz¹dzanie i marketing oraz stosunki miêdzynarodowe prowadzone w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W najbli¿szym czasie zostan¹ rozpatrzone
kolejne wnioski o przyznanie akredytacji. Nastêpna uroczystoœæ wrêczenia
certyfikatów jakoœci odbêdzie siê w maju 2004 r.

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

