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Jarosław Wołkonowski: Kształcimy osoby, które znajdą
zatrudnienie
Ilona Lewandowska, 20 kwietnia 2015, 15:40

Akredytacja dotyczy nie tylko szkół podstawowych i średnich. Muszą ją przejść także uczelnie wyższe. Jak się
okazało - w tym roku wymogów nie spełniło ponad 30 proc. ze sprawdzanych uniwersytetów. Bardzo dob re
wyniki uzyskała natomiast filia Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie.
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał właśnie akredytację. Co
więcej - filia UwB zaprezentowała się bardzo dobrze na tle innych szkół wyższych na Litwie. Dlaczego?
Ponieważ jest to uczelnia z misją, która dobrze przygotowuje do życia w zmieniającym się świecie. To uczelnia,
w której panuje dobra atmosfera nie tylko wśród studentów, ale i wśród pracowników i której absolwenci
znajdują pracę. Bynajmniej nie jest to slogan reklamowy, ani opinia pracowników uczelni. To po prostu ocena
międzynarodwej komisji akredytacyjnej.

Wydarzenie/postać dnia:
Mikołaj Radziwiłł Rudy herbu Trąby - hetman wielki
litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki i
wileński. Urodził się w 1512 r. Był synem Jerzego
Radziwiłła "Herkulesa", bratem królowej Polski
Barbary Radziwiłłówny i bratem stryjecznym...
Więcej ...

WILNO I WILEŃSZCZYZNA

W Wilnie zakwitły
żonkilowe "Pola Nadziei"
Na skarpie przed budynkiem
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w
Wilnie kwitną już żonkile, zasadzone jesienią 2014 r. w
ramach akcji "Pola Nadziei...
Zapisy do wileńskich przedszkoli. Nowe stołeczne...
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
Skutki ujednolicenia matury z litewskiego tematem...
Koniec sezonu grzewczego
"My, wileńskie dzieci" - festiwal...
Więcej

POLACY NA LITWIE

Odeszła Halina Jotkiałło
Nie żyje Halina Jotkiałło, wileńska
dziennikarka, działaczka
Społecznego Komitetu Opieki nad
Starą Rossą, znawczyni historii
Wilna. Zmarła 27 kwietnia, w...
Akredytacja nie byla procesem łatwym. Najlepiej świadczy o tym fakt, że spośród uczelni uniwersyteckich na
Litwie około 30 proc. nie spełniło wymagań komisjii akredytacyjnej. Do tej pory przedstawiono wyniki dotyczące
21 placówek uniwersyteckich z 23 działających na Litwie. Akredytacji nie otrzymały m.in.: EHU, Akademia
Biznesu i Zarządzania, Międzynarodowa Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Wileńskim, LCC Międzynarodowy

Agata Siemaszko z "Mickiewiczówki"...

Uniwersytet a także Uniwersytet Szawelski i Litewski Uniwerytet Edukologiczny. Co oznacza dla uczelni brak
akredytacji? Za trzy lata czeka ją następne spotkanie z komisją. Jeśli w ciągu tego czasu nieprawidłowości nie
zostaną usunięte, taka uczelnia nie będzie mogła przyjmować nowych studentów.

Małżonka Prezydenta RP gościem XIX Festiwalu...

"Polacy precz z Litwy" - incydent w...
Złoty medal IV Miniolimpiady Języka Polskiego na...
Złoty Dzwoneczek dla zespołu "Tęcza" z...
Więcej

LITWA

Gabrielius Landsbergis
nowym liderem
konserwatystów
Europoseł, wnuk patriarchy
konserwatystów Vytautasa Landsbergisa, 33-letni
Gabrielius Landsbergis przez najbliższe dwa lata będzie
liderem Związku...
Pavalkis straci stanowisko ministra oświaty?
W sobotę - akcja "Darom"
Papierosy tylko dla dorosłych
Przewodnicząca litewskiego parlamentu zaprosiła...
Największe ćwiczenia wojskowe na Litwie
Więcej

Wybór uczelni, na której zamierzamy studiować, jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Wybierając ją,

ZA MIEDZĄ

warto zadać sobie trochę trudu i - zamiast ulegać reklamie - poznać opinię międzynarodowej komisji
akredytacyjnej, która dokonała oceny wszystkich szkół wyższych na Litwie. Jak się okazało - na mapie

Lietpol Link - ukończono
kolejny etap budowy

szkolnictwa wyższego Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku prezentuje się
bardzo dobrze.
Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę a wraz z nią akredytację na kolejne 6 lat. Co szczególnie powinno
zainteresować myślących o wyborze przyszłych studiów? Jedną z najmocniejszych stron wileńskiej filii UwB
jest bardzo niski wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów, który wynosi tylko 1 proc., podczas, gdy w
przypadku większości uczelni na Litwie bezrobotnych absolwentów jest ok. 15 - 20 proc.
Z absolwentów wydziału zadowoleni są też pracodawcy, z którymi również rozmawiali przedstawiciele komisjii.
Ukończyć studia nie jest jednak łatwo. W trakcie nauki z różnych względów liczba studentów spada blisko o
połowę.

Ukończenie budowy mostu
energetycznego Polska-Litwa coraz
bliżej. Dziś nieopodal Łomży
zostanie oficjalnie otwarta nowa stacja
elektroenergetyczna.
Grzegorz Schetyna o założeniach polskiej polityki...
"Polsko-litewski pat", czyli deja vu...
Prezydent RP i szef MON w brygadzie LITPOLUKRBRIG...
Zmiana zasad wprowadzania dwujęzycznych napisów w...
Wybory prezydenckie w Polsce - jak zagłosować...
Więcej

SONDA
Uważam, że po wyborach sytuacja Polaków w Wilnie::
Nie zmieni się
Zmieni się na lepsze. Nowy mer mówił, że popiera
dwujęzyczne tabliczki. Czekam, kiedy się pojawią
Zmieni się na lepsze, zwłaszcza dla polskich
katolików. Czekam na mszę świętą po polsku w katedrze
Polacy zawsze będą musieli walczyć o swoje prawa i
będą je mieli o tyle, o ile sami się o nie zatroszczą
Może się pogorszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o
szkolnictwo. Obawiam się, że polskie szkoły mogą
ucierpieć
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku ma jednak też słabsze strony.
Zdecydowanie najbardziej widoczną z nich jest brak odpowiedniej bazy materialnej. Aby spełnić wymogi
litewskiego prawa uczelnia musi dysponować budynkiem o powierzchni ok. 3 600 m2 i ok. 80 miejscami
parkingowymi. Sprostać tym wymaganiom nie jest łatwo.
Być może pozytywna opinia komisjii akredytacyjnej będzie dodatkowym argumentem w rozmowach z polskim
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także przedstawicielami Litwy na temat budowy gmachu
odpowiadającego potrzebom uczelni.

Będzie gorzej, Polacy wypadną z koalicji rządzącej
Zmieni się na niekorzyść. Obawiam się, że wielu
Polaków może stracić pracę w wileńskim Urzędzie
Miasta
Nie mam zdania
GŁOSUJ

OSTATNIO KOMENTOWANE
Polscy motocykliści
27.04.2015 - 13:07
To ja bulgoce. Baublis vel
27.04.2015 - 13:03
bulgotu dls Cowboy ciąg
27.04.2015 - 09:26
Baublis, za kawalek miesa z
27.04.2015 - 03:46
dls Cowboy vel Pastuch wielu
26.04.2015 - 20:37

Informacje o akredytacji uczelni wyższych na Litwie dostępne są tutaj.
Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Bartosz Frątczak
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