Wiedza jest najbardziej wartościowym
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Uprzejmie informuję, że zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”,
organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję
PRC. W związku z powyższym miło nam poinformować, iż decyzją recenzentów
zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej kierunek studiów „gospodarka i
ekonomia w dziejach” (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z
Przyszłością” w bieżącej edycji Konkursu. Gratulujemy Uczelni pozytywnego wyniku
oceny w organizowanej przez nas akredytacji środowiskowej i wyrażamy nadzieję, że
wynik ten będzie nie tylko ukoronowaniem i potwierdzeniem efektywności Państwa
dotychczasowych wysiłków w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury

jakości kształcenia, ale przede wszystkim stanie się czynnikiem dopingującym do
dalszych działań mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej,
rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowanie
najwyższej wartości dla studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.
Jak wskazuje Komisja Europejska, akredytacje środowiskowe w szkolnictwie
wyższym stanowią istotne narzędzie doskonalenia procesów projakościowych w
dydaktyce akademickiej. Mimo że mają charakter wyłącznie doradczy, wspierają
uczelnie w tworzeniu kultury jakości i podnoszeniu jakości, koncentrując się na
określonych typach uczelni lub grupach kierunków studiów, względnie określonych,
wybranych kryteriach oceny programów studiów. Komisje środowiskowe dokonują
oceny jakości na podstawie wniosków dobrowolnie składanych przez uczelnie w celu
udzielania
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eksperckiego

oraz

ewaluowania

ich

działań

projakościowych. Dziękując Państwu za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą
akredytację poprzez przystąpienie do Konkursu „Studia z Przyszłością”, wyrażamy
radość i satysfakcję, że proces oceny kierunku studiów „gospodarka i ekonomia w
dziejach” (studia I stopnia) zakończył się przyznaniem oceny pozytywnej i nadaniem
Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”. Zgodnie z Regulaminem Programu
Państwa aplikacje oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym:
ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko
gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali
do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach
kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się
czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów
Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on,
Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół
Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy,
a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i
informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach
informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów
studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi
standardami akademickimi.
W bieżącej edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej
zasiadali m.in. prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski - kierownik Katedry Nauk o Jakości

na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka
Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr
hab. Ewa Kula - kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik
naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i
Jakości WSH, prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Po dokonaniu szczegółowej analizy i
oceny wszystkich aplikacji konkursowych Komisja Akredytacyjna zarekomendowała
przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i
prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje
kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem
oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach
społeczno-gospodarczych. Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą
ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na
blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W Konkursie „Studia z
Przyszłością” wybieramy z tego grona kierunki i programy studiów

stanowiące

akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali
ogólnopolskiej.
Przekazuję Państwu (w załączeniu) elektroniczną wersję Certyfikatu „Studia z
Przyszłością” na rok 2021. Przesyłam także logo Konkursu, które mogą Państwo – jako
Laureat naszego Programu – wykorzystywać (od momentu odebrania niniejszego
pisma) w celach promocyjnych i informacyjnych, w szeroko rozumianej komunikacji
marketingowej Uczelni. W tym roku, z uwagi na okoliczności wywołane pandemią,
publikacja informacji o uzyskaniu wyróżnienia jest możliwa z chwilą doręczenia
Państwu decyzji Komisji Certyfikacyjnej, a zatem również przed datą Gali
Finałowej.
Informuję nadto, że Gala Finałowa Konkursu „Studia z Przyszłością” odbędzie się
po ograniczeniu zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Galę przygotujemy
niezwłocznie, gdy tylko – w świetle obowiązujących przepisów prawa – możliwe będzie
organizowanie spotkań w większym gronie, w tym koncertów (wydarzeń artystycznych)

i eventów. Planujemy, że Gala będzie miała w tym roku charakter uroczystego Koncertu.
O terminie Gali zostaną Państwo powiadomieni odrębnym zaproszeniem. W
trakcie Gali wręczymy Państwu Certyfikaty w formie drukowanej (opatrzone
odręcznymi podpisami), jak również ogłosimy Laureatów Wyróżnień Nadzwyczajnych:
„Lider Jakości Kształcenia” oraz „Laur Innowacji”. Ufamy, że dane nam będzie spotkać
się z Państwem osobiście na Gali, złożyć Państwu gratulacje oraz wręczyć Laureatom
Statuetki
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przyznanie

Wyróżnień

Nadzwyczajnych.

Już

dziś

najserdeczniej zapraszam do udziału w tej uroczystości. Uprzejmie prosimy cierpliwie
oczekiwać na zaproszenie do udziału w Gali, albowiem dopiero w związku z
organizacją spotkania finałowego tegorocznej edycji Konkursu będą Państwo
mogli

poznać

rozstrzygnięcie

w

odniesieniu

do

wszystkich

wyróżnień

dodatkowych przyznanych w tegorocznej edycji Konkursu. Gala z pewnością się
odbędzie, nie przewidujemy organizowania jej w formie zdalnej.
Raz jeszcze gratuluję uzyskanego Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z
Przyszłością”. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa
dyspozycji.
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organizatorów

Konkursu,

przyjąć

najserdeczniejsze życzenia zdrowia w tych niełatwych dla nas wszystkich czasach.
Do zobaczenia na Gali Finałowej Konkursu. Ufamy, że już niebawem!
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