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Cel Konferencji 

e-learning we wszystkich swych odmianach jest wokół nas od czasu pojawienia się internetu. Jego 

początki związane są głównie ze szkoleniami prowadzonymi z wykorzystaniem komputerów. Jednak z 

czasem e-learning rozwinął się do tego stopnia, że swym zakresem objął w praktyce rozproszone 

środowiska kształcenia oraz społeczności wirtualne. Dziś zatem możliwości zatrudnienia w tym 

obszarze są obfite i stale się poszerzają. Profesje związane ze wspomaganym technologią kształceniem 

będą stanowić ważną i coraz większą liczbę miejsc pracy w nadchodzących latach. Dlatego europejskie 

systemy kształcenia muszą dostosować się do panujących warunków, przewidując obecne i przyszłe 

możliwości w zawodowej sferze e-learningu. 

Celem Konferencji jest prezentacja rezultatów międzynarodowego projektu badawczego pt. „ECVET 

for Virtual Learning Profession” (w skrócie e-Virtue) oraz wymiana poglądów i doświadczeń 

dotyczących przyszłości zawodów związanych z e-learningiem. 

 

Adresaci Konferencji 

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką e-learningu, zwłaszcza w 

kontekście profesji dynamicznie rozwijających się w jego obszarze. Problematyka Konferencji i 

dyskusja na temat przyszłości zawodów związanych z e-learningiem z pewnością zainteresuje w 

szczególności: 

 firmy informatyczne, w tym dostawców metod i narzędzi w obszarze e-learningu; 

 instytucje szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego oraz placówki edukacyjne; 

 organizacje zajmujące się edukacją zdalną, a także doskonaleniem metod nauczania; 

 naukowców prowadzących badania w zakresie e-learningu, edukacji, rynku pracy; 

 osoby poszukujące pracy i dążące do podnoszenia swoich kwalifikacji związanych z e-learningiem; 

 agencje doradztwa personalnego, agencje pracy; 

 przedsiębiorców dbających o rozwój swojego personelu; 

 izby gospodarcze, parki technologiczne zrzeszające przedsiębiorstwa działające w dziedzinie 

edukacji, e-learningu, informatyki, konsultingu i pokrewnych; 

 przedstawicieli instytucji publicznych pracujących w departamentach ds. edukacji czy rynku pracy. 

Zaproszenie na Konferencję jest otwarte i kierowane do wszystkich tych osób, które z inicjatywy 

osobistej i/lub zawodowej pragną wziąć udział w wykładach i dyskusjach dotyczących przyszłości 

zawodów związanych z e-learningiem. 

 

Tematyka Konferencji 

 Problemy definicyjne e-learningu 

 Badania naukowe w obszarze e-learningu 

 E-learning jako wyłaniający się obszar zawodowy 

 Edukacja i kształcenie zawodowe w zakresie e-learningu 

 Rynek pracy w obszarze e-learningu 

 Praca w charakterze specjalisty e-learningu 

 Kwalifikacje zawodów związanych z e-learningiem 

 Informatyka dla e-learningu 

 Oferta produktów i usług w obszarze e-learningu 
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Język Konferencji 

Polski i angielski z tłumaczeniem konsekutywnym 

 

Rada Naukowa 

Prof. dr. Robert Dębski – University of Melbourne, Australia 

Prof. dr. Achilles Kameas – Hellenic  Open University, Grecja 

MMag. Thomas Lung, BA, MSc, Europa-Wirtschaftsschulen Wien, Austria 

Prof. dr hab. inż. Barbara Olszewska – UE we Wrocławiu, Polska 

Dr hab. Arkadiusz Wierzbic  – UE we Wrocławiu, Polska 

Dr hab. Przemysław Zbierowski – UE w Katowicach, Polska 

Dr Maciej Czarnecki (przewodniczący) – UE we Wrocławiu, Polska 

Dr Maja Leszczyńska – UE we Wrocławiu, Polska 

Dr inż. Małgorzata Matyja – UE we Wrocławiu, Polska 

Dr Adamantia Spanaka – Hellenic  Open University, Grecja 

 

Komitet Organizacyjny 

Dr inż. Małgorzata Matyja – przewodnicząca 

Dr Maciej Czarnecki 

Dr Maja Leszczyńska 

Mgr Anna Pluta 

Dr Joanna Radomska 

Dr Piotr Szymański 

 

Miejsce Konferencji 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120 

53-345 Wrocław, Polska 

Bud. E, s. 101 

 

Koszty uczestnictwa w Konferencji 

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa. 

 

Rejestracja i zgłoszenia 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji prosimy dokonywać do dnia 14.09.2015r. na adres 

uew.elearning@onet.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy instytucji oraz danych kontaktowych. 

 

Osoba do kontaktu 

Dr inż. Małgorzata Matyja 

malgorzata.matyja@ue.wroc.pl 

 

 

 

 

mailto:malgorzata.matyja@ue.wroc.pl
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Program Konferencji* 

 

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników 

 

09:30 – 09:35 Otwarcie Konferencji. Przywitanie Gości 

  Dr Maciej Czarnecki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

09:35 – 09:55 Projekt e-Virtue: metodologia badań i główne rezultaty 

Dr Maciej Czarnecki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

09:55 – 10:20 E-learning role profiles as the results of the research conducted in e-Virtue project 

Dr Ed Mahood, DEKRA Akademie GmbH, Niemcy 

10:20 – 10:45 Training Guidelines in the context of findings in e-Virtue project 

  Dr Adamantia Spanaka, Hellenic Open University, Grecja 

10:45 – 11:10 Dyskusja 

 

11:10 – 11:30 Przerwa na kawę 

 

11:30 – 11:55 Ocena rezultatów projektu e-Virtue 

  Prof. dr. Robert Dębski, University of Melbourne, Australia 

11:55 – 12:20 The value of e-Virtue project in the real market place 

  MMag. Thomas Lung, BA, MSc, Europa-Wirtschaftsschulen Wien, Austria 

12:20 – 12:30 Wyróżnij swoje szkolenie! Jak otrzymać znak jakości “Label of Excellence” 

Dr inż. Małgorzata Matyja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

12:30 – 13:00 Dyskusja 

 

13:00 – 13:10 Podsumowanie Konferencji 

Dr Maciej Czarnecki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

13:10 – 14:00 Lunch 

 
 

 

 

 

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie Konferencji 


