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W dniach 20 -21 listopada 2009 członkowie PTNEI Bogdan Galwas i Andrzej śyławski wzięli 
udział w organizowanej corocznie przez International Council for Open and Distance Education konfe-

rencji Standing Conference of Presidents and Rectors 2009. Uczestników kolejnego szóstego spotkania 

liderów edukacji na odległość gościł w ubiegłym roku Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie. 

Konferencję otworzyli, witając przybyłych z kilkudziesięciu krajów świata uczestników, Frits Pannekoek, 

Prezydent ICDE oraz Imma Tubella, Prezydent UOC,. W swoich wystąpieniach wstępnych podkreślali 

oni związek aktualnej sytuacji ekonomicznej na świecie z kondycją szkolnictwa wyŜszego i wynikające z 

tego przesłania. Jednym z nich jest troska o zachowanie jak najwyŜszych standardów edukacji, pomimo 

pogarszających się warunków ekonomicznych w większości krajów świata. Stąd tytuł konferencji: Jakość 
edukacji a kryzys ekonomiczny. 

Pierwszego dnia konferencji w części plenarnej uczestnicy wysłuchali wystąpienia znanego eko-

nomisty pochodzenia katalońskiego prof. Columbia University Xavier Sala-i-Martín zatytułowanego 

„Kryzys finansowy, innowacje a edukacja” Kolejne wystąpienia plenarne były wprowadzeniem do tema-

tyki proponowanej przez organizatorów do dyskusji podczas spotkań warsztatowych: 1) Doskonalenie 

jakości – Maria Jose Lemaitre, 2) Nowa przedsiębiorczość -  Josep Llados, 3) Zatrudnienie a kształcenie 

ustawiczne – Hazel Simmos – McDonald oraz 4) Innowacyjne podejście do kryzysu finansowego – Sarah 

Guri-Rosenblit. Po południu odbyły się sesje warsztatowe w poszczególnych grupach tematycznych. 

Drugi dzień konferencji otworzyły kolejne sesje warsztatowe. Konferencję zamknęła sobotnia 

sesja plenarna, w czasie, której przedstawiono deklarację końcową konferencji SCOP 2009. 

 

Jak zwykle konferencja SCOP przyniosła wiele ciekawych prezentacji i dyskusji poświęconych 

zagadnieniom kształcenia na odległość, e-learningu, uniwersytetów wirtualnych oraz edukacji otwartej, w 

tym roku szczególnie w kontekście odczuwalnego przez wszystkich kryzysu finansowego. Tradycyjnie 

konferencja SCOP była takŜe okazją do 

nawiązania nowych znajomości i spo-

tkania z poznanymi wcześniej liderami 

kształcenia na odległość ze wszystkich 

kontynentów. Zainteresowanie konfe-

rencją jest między innymi wyrazem 

doceniania roli kształcenia na odległość 
oraz e-learningu na poziomie szkolnic-

twa wyŜszego, zarówno w krajach roz-

winiętych jak i w krajach rozwijają-
cych, które starają się między innymi 

poprzez stosowanie tej formy kształce-

nia zaspokoić rosnące gwałtownie zapo-

trzebowanie na absolwentów wyŜszych 

uczelni (Chiny, Indie, Indonezja).  

 

Deklaracja końcowa konferencji SCOP 2009 (fragment) 

 

W spotkaniu SCOP 2009 uczestniczyło osiemdziesięciu Prezydentów, Rektorów i Dyrektorów 

Uniwersytetów Otwartych, Uniwersytetów On-line i Uniwersytetów na Odległość z całego świata. Spo-

tkanie dotyczyło niezwykle istotnego dla kaŜdej uczelni tematu: jak utrzymać jakość kształcenia w kon-

tekście globalnego kryzysu finansowego. 
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Deklaracja końcowa Konferencji 2009 ICDE Standing Conference of Presidents & Rectors łączy 

cztery kluczowe wątki, które były przedmiotem rozwaŜań grup roboczych w czasie spotkania: doskonale-

nie jakości, nowa przedsiębiorczość, zatrudnienie a kształcenie ustawiczne oraz innowacyjne podejście do 

kryzysu finansowego. 

 

Wnioski wynikające z dyskusji 

są następujące: Obecne zapotrzebo-

wanie na edukację na poziomie 

szkolnictwa wyŜszego, zarówno w 

skali poszczególnych krajów jak i w 

wymiarze globalnym wykracza 

znacznie poza moŜliwości tradycyj-

nych instytucji edukacyjnych. Stu-

denci potrzebują dostępu do nauki, 

który nie zawsze jest równowaŜny z 

fizycznie pojmowanym miejscem 

do nauki.  

 

Kształcenie ustawiczne, otwar-

te i elastyczne są tymi formami 

kształcenia, które mogą zaspokoić 
oczekiwania edukacyjne społeczeństw w czasie kryzysu finansowego i są w stanie pobudzić wzrost go-

spodarczy oraz zrównowaŜony rozwój.  

 

Nakłady na edukację prowadzą do innowacji, które z kolei dają początek wzrostowi gospodarcze-

mu; istnieje prosty związek pomiędzy lepiej wykształconymi pracownikami a rozwojem gospodarczym. 

 

Istnieje wyraźna potrzeba większej integracji kształcenia ustawicznego prowadzonego przez uni-

wersytety z potrzebami społeczeństwa i biznesu.  

Instytucje szkolnictwa wyŜszego typu otwartego, on-line i kształcenia na odległość mają obowiązek 

skupić się na wynikach i sukcesach swoich studentów, a nie tylko na zapewnianiu im dostępu do szkol-

nictwa akademickiego i zawodowego.  

 

Społeczności studenckie są bardzo zróŜnicowane pod względem wieku, celów edukacyjnych, efek-

tów uzyskanych na wcześniejszych etapach kształcenia, przygotowania technicznego oraz poziomu re-

prezentowanego na „wejściu” do systemu szkolnictwa wyŜszego. 

 

Instytucje szkolnictwa wyŜszego typu otwartego, on-line i kształcenia na odległość są odpowie-

dzialne za rozwój technologii i odpowiedniej infrastruktury, które będą ułatwiać i stymulować kształcenie 

ustawiczne. 

 

Na całym świecie istnieje ogromna heterogeniczność w zakresie wysokiej jakości zarządzania i za-

pewnienia wysokiej jakości kształcenia, które stanowią doskonałe fundamenty dla przyszłości edukacji.  

 

Uniwersytety typu otwartego, on-line i kształcenia na odległość są z samej swojej natury wraŜliwe 

na nowe oczekiwania społeczne. 

 

Technologie internetowe stwarzają moŜliwości tworzenia sieci uniwersytetów dla celów gromadze-

nia i efektywnego wykorzystywania wiedzy, pomysłów i informacji o najlepszych praktykach pomiędzy 

uniwersytetami, ich studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi. 
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Doświadczenia uzyskane w 

badaniach w dziedzinie nauk 

społecznych, organizacji siecio-

wych i w nowatorskich metodo-

logiach nauczania czynią uni-

wersytety typu otwartego, on-

line i kształcenia na odległość 
liderami w dostarczaniu specjali-

stycznego wsparcia oczekiwane-

go przez studentów generacji 

cyfrowej, animatorów przedsię-
biorczości, biznes, rządy i orga-

nizacje pozarządowe.  

 

 

 

 

 

Program oraz materiały z konferencji dostępne są na stronie: 

http://www.uoc.edu/symposia/scop2009 

 

Warszawa 1 marca 2010 r. 

 


