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Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest 

identyfikowanie i promowanie najlepszych 

polskich uczelni, cechujących się otwartością 

na potrzeby rynku pracy. W ramach Programu 

„Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe, 

które mogą poszczycić się innowacyjnymi 

działaniami ukierunkowanymi na edukację 

praktyczną studentów i aktywną współpracę 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni 

Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 

2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja 

programu certyfikacyjnego Fundacji. 

Program Certyfikacji „Uczelnia Liderów” adresowany jest do szkół wyższych, które:

- starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby 

rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz tendencje tam występujące;

- kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne;

- zapewniają edukację praktyczną swoich studentów;

- starają się dostosowywać treści i metody kształcenia do oczekiwań 

otoczenia zewnętrznego, w szczególności otoczenia gospodarczego;

- wdrażają nowoczesne, zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia;

- zapewniają udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół 

wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie 

Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, 

Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych.

Wyniki tegorocznej, VII edycji Programu „Uczelnia Liderów” poznamy wiosną 2017 roku, podczas 

uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w zabytkowych, prestiżowych murach Pałacu Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie. Pałac ten, znajdujący się w Warszawie u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia 

i Nowego Światu, został wzniesiony w latach 1820–1823 z inicjatywy Stanisława Staszica według 

projektu Antonia Corazziego dla Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnie stanowi siedzibę 

m.in. Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ W PROGRAMIE - do 14 kwietnia 2017 r.
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Warunkiem uczestnictwa w Programie „Uczelnia 

Liderów” jest przesłanie na adres biura Programu 

wypełnionego zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej 

w terminie 

Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą 

elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: 

oraz Grażyna 

Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,  ul. Rodakowskiego 

14 lok. 168, 41-219 Sosnowiec. Ankietę należy 

przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

.

Zgłoszenie wraz z ankietą oraz regulamin Programu 

dostępne są na stronie internetowej: 

do 14 kwietnia 2017 roku.

ankieta@uczelnia-liderow.pl 

ankieta@uczelnia-liderow.pl

www.uczelnia-liderow.pl

Uczelnie otrzymują prestiżowy, przyznany przez komisję naukowców, certyfikat potwierdzający ich osiągnięcia 

i znaczący wkład w rozwój edukacji dla rynku pracy oraz podnoszenie jakości kształcenia 

(z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów). 

Uczelnie mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności 

promocyjnej.

Uczelnie poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów zewnętrznych, która pozwala uzyskać informację 

zwrotną na temat jakości zarządzania szkołą wyższą oraz pomaga podnosić efektywność działań uczelni w obszarze 

dydaktyki i współpracy z otoczeniem.

Przedstawiciele uczelni wyróżnionych certyfikatem mogą zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas 

uroczystej gali wręczenia Certyfikatów, która odbędzie się w szacownych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk. 

Podczas Gali uczelnie mają możliwość zapoznania się z przykładami „dobrych praktyk” w innych, akredytowanych 

szkołach wyższych. 

Organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym uczelniom akcję promocyjną związaną z popularyzacją ich sukcesu 

w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej.

Uczelnie wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć - na preferencyjnych warunkach - w projektach konferencyjnych, 

szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Jak się zgłosić do Programu „Uczelnia Liderów”?

Korzyści z uzyskania certyfikatu „Uczelnia Liderów”:
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Opinie laureatów:

Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nasz Uniwersytet od kilku lat uczestniczy w programie certyfikacji uczelni wyższych – „Uczelnia 

Liderów”. Udział w tym programie i zdobycie nagród to ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni, 

a jednocześnie potwierdzenie spełniania najwyższych standardów w zakresie kształcenia 

absolwentów poszukiwanych na rynku pracy. UKW zdobył tytuł „Uczelnia Liderów 2015” oraz Srebrny 

Certyfikat. Wyróżnienia te podkreślają wdrożenie długookresowej polityki zapewniania wysokiej 

jakości kształcenia, edukacji praktycznej, a także powiązań z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Dodatkowo uczelnię wyróżniono tytułem „Primus” za uzyskanie w procedurze certyfikacyjnej 

najwyższej liczby punktów rankingowych. Ocena ekspertów jest dla nas niezwykle cenna. Cieszy nas 

również opinia komisji, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego „zdołał wypracować sobie wyrazistą 

markę, opartą m.in. na silnym akcentowaniu kształcenia praktycznego i kreowaniu oferty dydaktycznej, 

naukowej i społecznej, zgodnie z potrzebami najbliższego otoczenia".

Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jednym z najważniejszych zadań uczelni jest kształcenie absolwentów dobrze przygotowanych 

do startu na rynku pracy. Warszawski Uniwersytet Medyczny był dwukrotnie laureatem Konkursu 

„Uczelnia Liderów”.  W roku 2014 nasza uczelnia otrzymała dodatkowe wyróżnienie „Primus”, a w roku 

2015 - jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - miałem zaszczyt otrzymać tytuł „Aurea 

Praxis”. Cieszy nas uznanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To dla nas olbrzymie 

wyróżnienie i potwierdzenie, że kształcimy absolwentów twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, 

a przez to atrakcyjnych na rynku pracy. Wyróżnienie „Primus” poświadcza, że Warszawski Uniwersytet 

Medyczny otrzymał najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród uczelni certyfikowanych. 

O  wysokiej jakości kształcenia świadczą osiągnięcia naszych studentów,  absolwentów i doktorantów, 

a także liczne certyfikaty i wyróżnienia przyznawane Uczelni oraz członkom społeczności 

akademickiej. Konkurs „Uczelnia Liderów” to potrzebna inicjatywa, która pomaga zidentyfikować 

wartościową ofertę edukacyjną. O randze konkursu świadczy współpraca ze znamienitymi ekspertami 

z kraju i zagranicy, a także  patronat Parlamentu Europejskiego.

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2015” jest dla naszej Uczelni szczególnym, prestiżowym wyróżnieniem 

i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy uhonorowani tym tytułem. Udział w konkursie podyktowany był 

między innymi przekonaniem o wyjątkowości naszej oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na praktyczny 

wymiar, kontakt ze środowiskiem biznesowym i najwyższą jakość kształcenia, co potwierdził przyznany 

nam certyfikat. O tym, że Uczelnia została laureatem konkursu informowaliśmy na naszej stronie 

internetowej, a także w mediach społecznościowych. Informacja o wyróżnieniu pojawiła się również 

w katalogu informacyjnym naszej Uczelni. Przyznany nam tytuł poświadcza bowiem, że WSE jest 

miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój, a także że Uczelnia dba 

o swoich studentów i ich przyszłą ścieżkę zawodową. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa 

Tischnera w Krakowie intensywnie rozwija współpracę międzynarodową z uczelniami europejskimi, 

amerykańskimi i chińskimi, dzięki czemu studenci mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji 

językowych oraz zdobycia cennego doświadczenia. Szczególnie zależy nam także na kształtowaniu 

wśród studentów umiejętności komunikacyjnych w środowiskach wielokulturowych i wielojęzycznych, 

które coraz częściej stają się częścią naszej rzeczywistości. W bieżącym roku akademickim 

powołaliśmy Konwent, składający się z praktyków biznesu, z którymi konsultujemy programy studiów 

w celu jak najlepszego dopasowania naszej oferty do potrzeb pracodawców i zapewnienia studentom 

stałego kontaktu ze środowiskiem biznesowym. To niezwykle ważne by już na studiach poznawać 

inspirujących ludzi i zdobywać kontakty zawodowe.
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu „Uczelnia Liderów” stanowi  dowód uznania dla podjętych 

działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni 

z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom 

osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze utylitarnym. Udział w konkursie, a szczególnie uzyskane 

wyróżnienie jest potwierdzeniem naszych wieloletnich starań w kierunku doskonalenia programu 

nauczania i osiągnięcia przez studentów wysokich kompetencji. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię 

w Konkursie „Uczelnia Liderów” pozwala także przyszłym kandydatom na studia dokonać 

odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania. To jest również 

potwierdzeniem naszej dbałości o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia 

na rynek pracy. Naszą uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny na poziomie studiów 

licencjackich, magisterskich i podyplomowych a oferowane kierunki studiów są atrakcyjne i niszowe 

na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym 

i praktycznym. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych 

placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego województwa małopolskiego, 

co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i większe tym samym 

możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania 

i marketingu oraz przedsiębiorczości  przygotowują  także do prowadzenia własnej działalności. 

Należy podkreślić, że wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi, bezpłatnymi i płatnymi 

szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne 

przygotowanie zawodowe studentów. Stąd koncentracja założycieli na ciągłym modyfikowaniu 

i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów Uczelni w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę 

do wykonywania zabiegów.

Prof. dr hab. Maciej Pietrzak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie

Poddawanie się przez uczelnie ocenom niezależnych ekspertów jest zasadne i potrzebne, dlatego 

wysoko oceniam projekt „Uczelnia Liderów”. Konieczne jest poszukiwanie wszelkich sygnałów 

potwierdzających lub zaprzeczających obranym kierunkom działania szkół wyższych. Dotyczy 

to zwłaszcza właściwego wypełniania zadań składających się na akademicką misję. Organizatorzy 

programu certyfikacji „Uczelnia Liderów” bardzo zadbali o jego wysoki poziom oraz o nadanie 

uroczystości finałowej tego przedsięwzięcia oprawy godnej w najwyższym stopniu rangi idei projektu, 

jak i również jego uczestników. Logo oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” zostały przez nas efektywnie 

wykorzystane w materiałach promocyjno-informacyjnych: na stronie internetowej uczelni, na ulotkach 

i w informatorach, w prezentacjach multimedialnych oraz w wielu ogłoszeniach prasowych.

Prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Certyfikat „Uczelnia Liderów” to szczególne wyróżnienie, które stawia na kreatywność i rozwój. 

Bardzo nas cieszy uznanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla naszych wysiłków 

poczynionych w stronę rzetelnego przygotowania absolwentów do wstąpienia na rynek pracy. 

Uważamy, że w parze z przekazywaniem wiedzy naukowej musi iść rozwijanie kreatywności oraz 

umiejętności praktycznych studentów. Tylko dzięki takiemu przygotowaniu młodzi ludzie mogą być 

konkurencyjni na rynku pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to informacja dla kandydatów na studia, 

że jesteśmy uczelnią godną zaufania. Tym bardziej cieszy nas wysoka pozycja w tym rankingu, 

potwierdzona wyróżnieniem „Primus”. Współpraca Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

z grupą ekspertów oraz patronat Parlamentu Europejskiego nad tym projektem stawia certyfikat 

„Uczelnia Liderów” wśród najważniejszych wyróżnień.

Opinie laureatów:
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Opinie laureatów:

Doc. dr inż. Izabela Wojewoda, Prorektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia 

Liderów” jako jedyna lubuska uczelnia. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżnienie, szczególnie dlatego, 

że w uzasadnieniu nadania certyfikatu podkreślany był praktyczny charakter kształcenia naszych 

studentów oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej wysokiej jakości edukację 

i dobre przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy. W moim odczuciu certyfikat 

„Uczelnia Liderów” jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie, 

ale również skutecznym narzędziem marketingowym i promocyjnym uczelni, o czym nie można 

zapominać na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. Fakt uzyskania wyróżnienia udało się nam 

doskonale rozpropagować, posługujemy się logotypem certyfikatu na materiałach promocyjnych, 

a przede wszystkim otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych z tego tytułu. Uważam, iż warto 

uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach, podkreślając fakt, że ocena uczelni prowadzona była 

przez niezależnych ekspertów, w sposób obiektywny, skrupulatny i dociekliwy. Rangę konkursu 

podniosło zaproszenie do współpracy Parlamentu Europejskiego.

Prof. dr hab. Henryk Kostyra, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Najistotniejszymi  motywacjami do udziału w V edycji  Konkursu „Uczelnia Liderów” były pozytywne 

oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków kształcenia w Olsztyńskiej Szkole 

Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz potrzeba dodatkowego poddania się ocenie gremium 

pozarządowego. Uzyskanie statusu „Uczelnia Liderów” jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale również 

potwierdzeniem właściwego doboru kierunków  i poziomu kształcenia. Naszym zdaniem zapewnienie 

właściwych proporcji pomiędzy kształceniem o profilu praktycznym i ogólnoakademickim na 

wyższych uczelniach powinno być domeną polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Nie ulega wątpliwości, że kształcenie kadr dla rynku pracy zawsze będzie decydowało o rozwoju 

zrównoważonego cywilizacyjnie społeczeństwa. Osiągnięcie tego stanu wymaga skoordynowanej 

polityki edukacyjnej na poziomie całego kraju. Udział w Konkursach „Uczelnia Liderów” umacnia naszą 

pozycję w olsztyńskim środowisku akademickim i stwarza dodatkowe atuty we współpracy 

międzynarodowej. Warto również zaznaczyć, że nasza oferta studyjna jest dopełnieniem kształcenia 

na pozostałych olsztyńskich uczelniach. Konkludując, posiadanie statusu laureata Konkursu „Uczelnia 

Liderów” zyskujemy dodatkowe i zobiektywizowane narzędzia marketingowe.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Certyfikat „Uczelnia Liderów”, który przyznano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu za 

łączenie dbałości o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzenie studiów 

w pełni przygotowujących naszych absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, uważam za duże 

wyróżnienie i potwierdzenie naszych wieloletnich starań w tym względzie. Uczelnia, biorąc udział 

w tego typu konkursach, może porównywać efektywność swoich działań na tle działań innych 

instytucji. O wysokiej randze projektu może też świadczyć obecność profesorów-ekspertów 

w konkursowym jury. Po uzyskaniu Certyfikatu„Uczelnia Liderów” informację o jego posiadaniu 

zamieściliśmy na stronie internetowej uczelni oraz w materiałach drukowanych promujących naszą 

ofertę edukacyjną. Certyfikat mógł też mieć korzystny dla nas wpływ na młodzież podejmującą decyzję 

o wyborze uczelni swoich przyszłych studiów. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, jak ważne jest 

uzyskanie wykształcenia, które pozwoli odnaleźć się na rynku pracy. 
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Komisja certyfikacyjna złożona z wybitnych naukowców związanych z czołowymi polskimi uczelniami 

(m.in. Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, 

Uniwersytetem Śląskim) - ich werdykt posiada niekwestionowaną rangę,

Atuty Programu „Uczelnia Liderów”:

Certyfikat „Uczelnia Liderów” to czytelny sygnał dla kandydatów na studia, że uczelnia 

posiada atrakcyjną i wartościową ofertę dla maturzystów. Certyfikat to również świadectwo 

wysokiej jakości kształcenia i dowód troski uczelni o przyszłość absolwentów.

Niewysokie opłaty za proces certyfikacji - uczelnie obciążone są tylko częścią wydatków związanych 

z procedurą certyfikacji, większość kosztów organizacji projektu ponosi Fundacja Rozwoju Edukacji 

i Szkolnictwa Wyższego, która współorganizuje „Uczelnię Liderów” w ramach realizacji swoich celów 

statutowych,

Wnoszenie opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacyjnej i otrzymania 

certyfikatu - uczelnie, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie (środki 

z opłat przeznaczane są bowiem głównie na organizację Gali wręczenia nagród i promocję laureatów),

Rozliczne korzyści dla beneficjentów projektu - poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie 

ekspertów; promocja w środowisku maturzystów - kandydatów na studia, otoczeniu lokalnym 

i regionalnym, mediach, internecie; udział w prestiżowej Gali Finałowej.

Czytelna 

i krótkotrwała, 

a jednocześnie 

procedura

certyfikacji,

wysoce

efektywna 
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Procedura certyfikacji:

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem 

pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety 

oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem oceny jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. 

W jej trakcie recenzenci programu - naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania 

szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz 

przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą ankietę ocenia niezależnie od siebie dwoje 

recenzentów. Recenzent oceniający dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi projektu od 0 do 50 punktów 

rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze 

certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Organizatorzy nie ujawniają nazw ani innych danych uczestników programu „Uczelnia Liderów”, którzy nie 

otrzymają certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej edycji programu oraz 

nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat. Ewentualny negatywny wynik certyfikacji dla danej uczelni nie 

będzie więc ujawniony publicznie.

Do udziału w VII edycji Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów” serdecznie zapraszamy 

zarówno uczelnie uczestniczące w poprzednich edycjach naszego projektu, jak i szkoły 

wyższe, które po raz pierwszy decydują się ubiegać o certyfikat. Laureatom VI edycji 

uprzejmie przypominamy, że znakiem i certyfikatem „Uczelnia Liderów” przyznanym 

w 2016 roku można posługiwać się jedynie do czerwca roku 2017. Warto więc postarać się 

o uzyskanie certyfikatu na rok kolejny. Przypominamy ponadto, że szkoły wyższe, które po 

raz trzeci uzyskują nasze wyróżnienie, otrzymają z urzędu prestiżowy, srebrny certyfikat 

„Uczelnia Liderów”, a uczelnie nagrodzone po raz szósty - certyfikat złoty.

W programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” uczestniczą 

szkoły wyższe, które prześlą na adres biura Programu 

(w terminie do 14 kwietnia 2017 r.) zgłoszenie oraz 

wypełnioną ankietę samooceny i odpowiedzą w niej na 

pytania dotyczące podejmowanych przez siebie działań na 

rzecz rozwoju edukacji praktycznej studentów i kształcenia 

dla rynku pracy. Ankieta została przygotowana w taki sposób, 

by jej wypełnienie nie było nadmiernie czasochłonne i nie 

sprawiło uczestnikom kłopotu - pytania są czytelne, jasne 

i precyzyjne, pozwalają zaprezentować uczelniom ich 

największe osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie umożliwiają 

jury dokonanie rzetelnej oceny uczestników procesu 

certyfikacji. 

Zgłoszenia i ankiety dostępne są na stronie internetowej: 

www.uczelnia-liderow.pl
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Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku 

członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, 

Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczoznawca Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 

2020.

Prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (wydział Artes 

Liberales), obecnie ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. Od 2014 przedstawiciel w Polsce 

Fundacji Kościuszkowskiej i prezes zarządu Fundacji Kościuszkowskiej Polska. Był profesorem 

wizytującym na uniwersytetach  w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, 

University of Illinois at Chicago), wykładał gościnnie w Harvard University, University of Texas at 

Austin i Boston College, gdzie zdobył wszechstronną wiedzę na temat organizacji i zarządzania 

w sektorze szkolnictwa wyższego. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii 

Nauk oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich i Londynie (Warburg Institute).

Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera - pedagog, ekonomista i medioznawca, absolwent Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Międzynarodowego Studium 

Menadżerskiego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Profesor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, 

transferu technologii, zarządzania przedsiębiorstwem i innowacyjności. Inicjator powołania 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk - politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych 

(zarządzanie szkolnictwem wyższym, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, 

zarządzanie publiczne). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 

ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli 

Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", 

zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego.

Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga - specjalista w zakresie zarządzania, profesor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Członek komisji ekspertów w Business Centre Club oraz ekspert 

w gliwickim Parku Naukowo - Technologicznym. Stypendysta programu Marie-Curie Komisji 

Europejskiej i uhonorowany pozycją Honorary Research Fellow w University of Manchester.

Prof. UP dr hab. Krzysztof Czekaj - socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. KEN w Krakowie (od października 2014 roku kierownik Katedry Socjologii Stosowanej 

i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii).
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Certyfikat „Uczelnia Liderów” - certyfikat otrzymują uczelnie nowoczesne, inwestujące w edukację praktyczną 
studentów i współprace z otoczeniem gospodarczym, które w procedurze certyfikacyjnej otrzymają co najmniej 
60 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Certyfikat Srebrny - otrzymują go z urzędu uczelnie, które po raz trzeci uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Certyfikat Złoty - otrzymują go z urzędu uczelnie, które po raz szósty uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Certyfikat Platynowy - otrzymują go z urzędu uczelnie, które po raz ósmy uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Wyróżnienie „Primus” - otrzymują je uczelnie, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych 
przez recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej.

Wyróżnienie “Aurea Praxis” - otrzymują je rektorzy wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na 
rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów” - otrzymują je uczelnie, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, 
oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych 
programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Grażyna Kaczmarczyk, 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego:

Gdy w 2011 roku organizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych 

„Uczelnia Liderów”, mottem były dla nas słowa Seneki Młodszego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla 

życia”. W duchu tych słów zaprosiliśmy polskie uczelnie wszystkich typów do rywalizacji o znak 

jakości wyróżniający uniwersytety kształcące dla życia - uczelnie dialogu, otwarte na potrzeby 

otoczenia społeczno-gospodarczego, inwestujące w edukację praktyczną studentów, kształcące dla 

rynku pracy. Postanowiliśmy wyróżniać uczelnie, które potrafią słuchać głosu tych, dla których pełnią 

misję publiczną, a następnie potrafią na ten głos właściwie odpowiedzieć.
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Wyróżnienia i certyfikaty 

„Uczelnia Liderów” wręczane 

są corocznie 

, podczas podniosłej 

Uroczystości finałowe I i II 

edycji „Uczelni Liderów” 

odbywały się w auli Collegium 

Novum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, a w latach 

2013-2015 Gale 

organizowaliśmy w 

dostojnych murach Auli 

Leopoldyńskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego, a od 2016 

roku zapraszamy naszych 

Gości do Pałacu Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie. 

w czerwcu lub 

lipcu Gali 

Finałowej, połączonej 

z prezentacją laureatów 

Programu. 
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Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni kształcących osoby kreatywne i twórcze, uczelni dbających o edukację 

praktyczną studentów - liderów na rynku pracy;

Zapewnianie uczelniom możliwości ewaluacji działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem 

zewnętrznym przez zewnętrznych ekspertów - specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym;

Zapewnianie uczelniom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności ich działań w obszarze dydaktyki, 

współpracy z biznesem i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi;

 Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych uczelniach;

Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym 

starcie” na rynku pracy;

Zwiększanie zainteresowania kandydatów na studia ofertą szkół 

wyższych nagrodzonych certyfikatem „Uczelnia Liderów”;

Wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym 

i biznesowym;

Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;

Propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej;

Promowanie rektorów uczelni działających na rzecz rozwoju 

edukacji dla rynku pracy;

Działanie na rzecz pozyskiwania przez uczelnie środków 

zewnętrznych, pochodzących z otoczenia gospodarczego;

Budowanie wizerunku certyfikowanych uczelni jako szkół 

nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, 

dbających o losy swoich absolwentów;

Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;

Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie wyższym;

Wspieranie uczelni w działaniach na rzecz rozwoju edukacji 

dla rynku pracy.
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 „Uczelnia Liderów”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, 

Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Akredytacja SEM FORUM, Wiarygodna Szkoła, „Teraz 

Polska”, „Polska Nagroda Jakości”), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy 

„Uczelnia Liderów”, nie korzystają bowiem ze środków publicznych - realizowane są przez organizacje 

pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Uczelnia Liderów” w części merytorycznej finansowany 

jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów 

projektu, w tym m.in.:

koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania 

recenzentów oceniających uczelnie),

koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej 

w certyfikowanych uczelniach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),

koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,

koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,

finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy programu „Uczelnia Liderów” wnoszą opłatę 

wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu - szkoły 

wyższe, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.

Uczestnik programu „Uczelnia Liderów”, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do 

uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie:

2000 zł netto – opłata obowiązuje uczelnie o liczbie studentów do 5 tys.

2.500 zł netto – opłata obowiązuje uczelnie o liczbie studentów powyżej 5 tys.

w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze - czerwiec 2017 r.
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5 lipca br. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki 

potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 30 szkół 

wyższych z całej Polski. Już po raz szósty w Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniono instytucje akademickie, które 

w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy. Uroczystość wręczenia 

certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył interesujący wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego 

polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół 

wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.   

Statuetki dla Laureatów Prof. Michał Kaczmarczyk w trakcie prowadzenia Gali

Reprezentacja Collegium Civitas z Certyfikatem Gratulacje dla Laureatów

Gala w obiektywie telewizji Prof. Dariusz Rott wręcza Certyfikat
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styczeń 2017 r. 

- ogłoszenie VII edycji Programu, udostępnienie dokumentów aplikacyjnych, regulaminu itp.

Do 14 kwietnia 2017 r. 

- przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych ankiet certyfikacyjnych 

Do 30 kwietnia 2017 r. 

- ocena formalna aplikacji konkursowych 

Do 31 maja 2017 r. 

- ocena merytoryczna aplikacji konkursowych 

czerwiec/lipiec 2017 r. 

- Gala Finałowa Programu „Uczelnia Liderów” 

(Pałac Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) i oficjalne ogłoszenie wyników.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9 

41-200 Sosnowiec

tel. 32 747-26-03, 607-035-169

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication

ul. Modrzejowska 20

41-200 Sosnowiec

tel. 691-542-799

W przypadku pytań dotyczących treści zgłoszenia lub ankiety 

oraz zasad ich wypełnienia, uprzejmie prosimy o kontakt: 

tel. + 48 32 747-26-03, 607-035-169, 

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl 

lub ankieta@uczelnia-liderow.pl

Organizatorzy Programu:

AGENCJA KREATYWNA

Kontakt:


