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Wstęp
Niniejsza publikacja zawiera artykuły przygotowane na konferencję poświęconą problemom dydaktyki finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Odbyła się
ona w czerwcu 2011 r. we Wrocławiu i została zorganizowana przez Komitet Nauk
o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w swojej działalności dużo
uwagi poświęca zagadnieniom dydaktyki finansów w szkołach wyższych. W ramach Komitetu powołana została Komisja Dydaktyczna, której pracami kieruje
prof. Jan Szambelańczyk. Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez
Komisję wyraźnie widać, że istnieje potrzeba dyskusji nad problemami występującymi w dydaktyce finansów.
W Środowiskowej Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020,
opracowanej z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
wydzielono cztery następujące obszary funkcjonalne: działalność dydaktyczna
uczelni, działalność naukowa i badawczo-rozwojowa uczelni, współdziałanie uczelni z
otoczeniem oraz system szkolnictwa wyższego. W ramach obszaru działalność dydaktyczna uczelni wyróżniono dwa cele strategiczne: dostosowanie systemu
kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych oraz podniesienie jakości
kształcenia w warunkach jego masowości. Z kolei każdy z tych dwóch celów zawiera szereg celów operacyjnych. Na uwagę zasługują następujące cele: upowszechnienie uczenia się przez całe życie, wdrożenie krajowych ram kwalifikacji, umiędzynarodowienie działalności edukacyjnej szkół wyższych oraz ograniczenie zjawisk patologii w procesie kształcenia. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się kształceniem w zakresie finansów
powinni się włączyć w ich realizację. Aby ten proces przebiegał sprawnie, potrzebne jest ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń, prezentacji nowych
rozwiązań. Corocznie organizowana konferencja może stanowić jedno z ważniejszych działań w tym zakresie.
Andrzej Gospodarowicz

