
Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w prestiżowym konkursie akredytacyjnym „Studia                                    

z Przyszłością”. Do konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych 

magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, 

doktoranckich i specjalności na kierunkach studiów, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem 

„Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych, 

oryginalnych, innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku, są 

szansą na dobry start na rynku pracy oraz zasługują na to, by polecać je maturzystom.
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O Programie „Studia z Przyszłością”

Nadany przez Fundację Znak Jakości „Studia z Przyszłością” stanowi cenny atut marketingowy pozwalający 
wyróżnić się na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako 

nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia, dobrze odpowiadającego na wyzwania 
rynku pracy. Posiadanie akredytacji pozwala skutecznie promować kierunek, potwierdzać najwyższą jakość 
studiów, należeć do grona liderów rynku szkolnictwa wyższego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” pomaga 

rekrutować kandydatów na studia, pozyskiwać partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej 
oraz podnosić prestiż oferowanego w uczelni wykształcenia.

Polskie uczelnie prowadzą 
ponad 6 tys. kierunków
studiów, w tym 
studiów podyplomowych. 
Są one oferowane na 
blisko 3 tys. wydziałów 
szkół publicznych 
i niepublicznych. 

Program „Studia z Przyszłością” to wspólny projekt akredytacyjny Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Agencji Konsultingowej PRC, realizowany pod patronatem m.in. Konfederacji Lewiatan oraz 

Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki 

studiów, które cechują się nowoczesnością koncepcji kształcenia, wysoką jakością realizowanego 

programu oraz skutecznością w edukowaniu z myślą o rynku pracy. Nasz Konkurs służy również 

promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na 

kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego. Znak 

Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: 

dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji 

społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

W II edycji naszego Programu (2016/2017) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 80 kierunków 

studiów, które - w opinii ekspertów - należą do akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona - klubu 

najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!
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Dwie poprzednie edycje Programu „Studia

z Przyszłością” zakończyły się wielkim sukcesem. 

Zarówno w I (2015), jak i w II edycji Konkursu (2016) 

Certyfikat akredytacyjny uzyskało ponad 80 

kierunków studiów, prowadzonych w uczelniach 

publicznych i niepublicznych z całej Polski. 

Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, 

jak m.in. „Dziennikarstwo” na Uniwersytecie 

Wrocławskim, „Informatyka przemysłowa” na 

Politechnice Śląskiej, „Geoinformatyka” na 

Politechnice Warszawskiej czy „Prawo” 

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-

Modrzewskiego. Uroczyste Gale wręczenia 

certyfikatów odbyły się na Uniwersytecie 

Warszawskim – w zabytkowych wnętrzach Pałacu 

Tyszkiewiczów - Potockich. Zapraszamy Państwa 

do uczestnictwa w III edycji Konkursu „Studia 

z Przyszłością”. Nabór zgłoszeń w tegorocznej 

edycji Konkursu trwa do 16 grudnia 2017 roku.

Certyfikat Akredytacyjny „Studia               
z Przyszłością” to znakomita forma 

promocji najlepszych kierunków 
studiów w Polsce. To również 

potwierdzenie najwyższej jakości 
kształcenia i dowód na realizowanie 
misji edukacyjnej, z uwzględnieniem 
wyzwań współczesnego rynku pracy. 

Znak Jakości przyznany przez 
wybitnych ekspertów świata nauki, 

gospodarki i sektora organizacji 
pozarządowych to oznaka prestiżu, 

nowoczesności i innowacyjności                     
w edukacji akademickiej.
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Prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas w Warszawie:

Dzisiejsza edukacja wymaga połączenia wszechstronnej teorii z praktycznymi umiejętnościami. Dlatego 

w Collegium Civitas przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego starannie oceniamy dopasowanie 

naszych programów do potrzeb rynku i oczekiwań studentów. Nasze programy konsultujemy                         

z pracodawcami, ale jednocześnie dbamy o to, aby nasi studenci mieli szerszą perspektywę, a tę może 

zapewnić tylko gruntowna wiedza. Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 

Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" doceniła studia z zakresu socjologii o specjalności "Komunikacja 

zintegrowana - reklama, public relations, branding". Ta nowoczesna specjalizacja kształci pracowników            

w szybko rozwijającym się obszarze, który oferuje doskonałe możliwości kariery. Warto podkreślić, że 

szerokie spektrum przekazywanej wiedzy i praktycznych umiejętności podczas zajeć i warsztatów 

prowadzonych przez praktyków pozwala podjąć pracę zaraz po ich ukończeniu. Jednym z największych 

atutów wyróżnionej specjalizacji jest kadra, która pracuje ze studentami. Udało się nam pozyskać do 

współpracy wybitnych praktyków i osobowości świata reklamy i mediów. Dzięki temu przekazywana 

wiedza opisuje dzisiejszy stan rynku i biznesu. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu nowoczesnemu 

programowi studiów oraz innowacyjnemu podejściu dydaktycznemu, absolwenci „Komunikacji 

zintegrowanej” uzyskują istotną przewagę w budowaniu swojej kariery zawodowej na rynku pracy. 

Komisja Certyfikacyjna akredytowała również kierunek studiów podyplomowych "Manager CSR". To 

stosunkowo nowy obszar w Polsce, który Collegium Civitas wprowadziła z sukcesem do oferty 

edukacyjnej jako jedna z pierwszych w kraju. 

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Kierownik Katedry Marketingu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie:

„Marketing i komunikacja rynkowa” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

jest kierunkiem unikatowym w skali kraju, stwarza możliwości studiowania zagadnień marketingu na obu 

stopniach studiów. Koncepcja Kierunku trafnie i w pełni wpisuje się zarazem w założenia Programu 

„Studia z Przyszłością”. Studiowanie na Kierunku pozwala na zdobycie szerokiej, kompleksowej, 

profesjonalnej wiedzy z zakresu marketingu na poziomie akademickim, kształtowanie niezbędnych - dla 

specjalisty marketingu - umiejętności i postaw […] Otrzymany certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz 

wyróżnienie dodatkowe „Lider Jakości Kształcenia” są szeroko wykorzystywane w procesie komunikacji 

Uczelni z otoczeniem. Informacje zamieściliśmy na stronie Kierunku i Katedry Marketingu, na stronie 

Uczelni i Wydziału. Otrzymane wyróżnienia mocno akcentował Rektor naszego Uniwersytetu na 

uroczystości „Dzień Uniwersytetu” . Uznał je za znaczące dla tożsamości i jakości studiów na Kierunku 

Marketing i komunikacja rynkowa. Jest to właściwa droga, by podjąć także na innych kierunkach studiów 

trud spełnienia wysokich standardów Programu „Studia z Przyszłością”. Uważamy, że przyznane 

Kierunkowi certyfikaty stanowiły istotną przesłankę wyboru studiów przez kandydatów w bieżącym roku 

- na Kierunek MiKR zgłosiło się w lipcu 2016 r. blisko 5. kandydatów na jedno miejsce. W naszej opinii taki 

rezultat stanowi potwierdzenie koncepcji merytorycznej Kierunku i sposobu jej realizacji, jak                            

i otrzymanych wyróżnień „Studia z Przyszłością” i „Lider Jakości kształcenia”. 
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Co oceniamy w Programie „Studia z Przyszłością”?

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy zarówno jednostki, które posiadają już certyfikat
„Studia z Przyszłością” nadany w II edycji Konkursu i chcą uzyskać akredytację na kolejny rok, jak również 
jednostki nowe, które będą się starały o uzyskanie naszego certyfikatu po raz pierwszy. Każda jednostka 

(uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę kierunków studiów 
- nie przewidujemy w tym zakresie ograniczeń ilościowych.

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową jest jakość programu kształcenia 

zgłoszonego do oceny. Nasi eksperci badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się 

na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych 

przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku 

kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym 

zakresie jest realizowana w praktyce. Certyfikat „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które 

uzyskują najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów.
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Jak zgłosić kierunek studiów do oceny?    

Kierunek studiów (I lub II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, studiów 

doktoranckich bądź specjalność na kierunku studiów) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez 

Rektora uczelni, jak i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy też 

kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, 

kierownika katedry). Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego 

Kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów kształcenia dla 

zgłaszanego kierunku (dokument w formacie WORD lub PDF). Kwestionariusz jest dostępny do pobrania na 

stronie www.studiazprzyszloscia.pl  

Kwestionariusz akredytacyjny wraz                      

z załącznikiem należy przesłać do nas 

zarówno drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@studiazprzyszloscia.pl, jak 

i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna 

Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji 

Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 

ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 

Sosnowiec. 

TERMIN 
PRZYJMOWANIA 

ZGŁOSZEŃ
do 16 grudnia 2017 r.
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Prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Inżynierii 

Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

Kierunek Inżynieria Materiałowa realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu 

kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Swój program opieramy na dążeniu do przekazywania aktualnej, 

nowoczesnej wiedzy oraz kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez 

pracodawców, takich jak kreatywność, komunikatywność i samodzielność.  Udział w I edycji Programu 

"Studia z Przyszłością” miał na celu rozpropagowanie nowoczesnego kierunku kształcenia realizowanego 

na WIM PW. Certyfikat i znak jakości "Studia z Przyszłością" umieszczony został na stronie internetowej 

Wydziału, gdzie najczęściej zaglądają kandydaci na studia szukając informacji. Wersja drukowana 

przyciąga z kolei wzrok wszystkich osób odwiedzających Wydział, w tym licznych gimnazjalistów                     

i licealistów uczestniczących w imprezach promocyjnych. Według ostatnio opublikowanego rankingu 

kierunków studiów 2016 miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, kierunek inżynieria materiałowa 

realizowany na WIM PW wygrał spośród 16 wydziałów w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako 

najlepszy kierunek studiów w kategorii "Inżynieria materiałowa".

Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, Kierownik Katedry Aparatury 

i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej:

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zdecydował się na udział w I edycji Programu "Studia                   

z Przyszłością", wypełniając kwestionariusz akredytacyjny, upatrując w tym Programie możliwości 

potwierdzenia atrakcyjności kierunku, dostrzegając także walory marketingowe wyróżnienia                          

w konkursie. Jako laureaci otrzymaliśmy zgodę organizatorów konkursu na wykorzystanie certyfikatu              

i znaku jakości "Studia z Przyszłością" w działaniach marketingowych, które obejmują w pierwszej 

kolejności kanały informacyjne Politechniki Gdańskiej w postaci strony internetowej i wydawnictw 

wydawanych drukiem (broszur i informatorów), a następnie nagłośnienie sukcesu w trójmiejskich 

mediach lokalnych. W I Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Studiów „Studia             

z Przyszłością” certyfikatem został nagrodzony kierunek o profilu ogólnoakademickim "Chemia 

Budowlana", studia I stopnia, realizowany od roku 2011 w formie stacjonarnej wspólnie przez: Wydział 

Chemiczny Politechniki Gdańskiej,  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo - 

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Z punktu 

widzenia kandydata na studia najważniejszą mocną stroną kierunku jest możliwość zdobycia kwalifikacji, 

poszukiwanych przez pracodawców. Atrakcyjna jest także formuła realizacji programu w postaci studiów 

międzyuczelnianych: nauka trwa VII semestrów: semestr I, II i III studenci odbywają w uczelniach 

macierzystych, realizując kształcenie według identycznych planów i programów studiów. Semestr IV, 

realizowany również w uczelni macierzystej, jest semestrem specjalistycznym, na którym zajęcia 

prowadzone będą według odrębnych programów w każdej z uczelni. Semestr V i VI realizowany jest poza 

uczelnia macierzystą, studenci przebywają kolejno po jednym semestrze na każdej z uczelni 

partnerskich. Semestr VII (dyplomowy) realizowany jest w wybranej uczelni i kończy się obroną pracy 

dyplomowej inżynierskiej. Taka organizacja cyklu kształcenia okazuje się niezwykle atrakcyjna dla 

młodych ludzi, którzy studiując wybrany kierunek, maja okazję poznać poza uczelnią macierzystą także 

środowisko innych uczelni, nawiązać szersze kontakty, zarówno naukowe, jak i towarzyskie.
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Cele Programu „Studia z Przyszłością”

Misją Konkursu „Studia z Przyszłością” jest wskazywanie i promowanie 
„prymusów” wśród kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach. 
Wyróżniamy jednostki akademickie cechujące się otwartością na potrzeby 
otoczenia zewnętrznego, realizujące innowacyjne działania ukierunkowane na 
edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku 
pracy oraz dbające przy tym o najwyższą jakość kształcenia. Zapraszamy do 
ubiegania się o jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych 
certyfikatów akredytacyjnych w Polsce.

promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku 

nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością 

realizowanego programu studiów,

promocja kierunków studiów dostosowanych do potrzeb rynku 

pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,

wyróżnianie kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie w taki 

sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną 

wiedzę oraz kreować umiejętności i kompetencje społeczne 

poszukiwane przez pracodawców, 

promocja nowoczesnych metod dydaktycznych oraz unikatowych 

metod ewaluacji efektów kształcenia,

wspieranie uczelni i ich jednostek organizacyjnych inwestujących 

w najwyższą jakość edukacji,

upowszechnianie osiągnięć uczelni akredytowanych w Programie 

„Studia z Przyszłością”,

kreowanie powiązań pomiędzy sektorem akademickim 

a środowiskami gospodarczymi,

wspieranie procesu budowania gospodarki opartej na wiedzy 

i społeczeństwa uczącego się.
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Grażyna Kaczmarczyk, 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
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ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl

Krzysztof Knapczyk, aktor i wokalista podczas
koncertu dla Laureatów

Laureaci z certyfikatami
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Komisja Akredytacyjna

Rozstrzygnięcie Konkursu 
i ogłoszenie wyników nastąpi do 

końca marca 2018 roku. Uroczysta 
Gala Finałowa Konkursu odbędzie 

się w kwietniu 2018 roku 
w prestiżowym Pałacu 

Tyszkiewiczów - Potockich 
w Warszawie (campus 

Uniwersytetu Warszawskiego).

Kierunki studiów zgłoszone do Programu „Studia z Przyszłością” ocenia Komisja Akredytacyjna, złożona                  

z ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisk: nauki i gospodarki.                 

W Komisji zasiadają naukowcy specjalizujący się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania 

szkolnictwem wyższym, pracujący m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ponadto w skład Komisji wchodzą przedstawiciele biznesu i środowisk 

pracodawców, którzy ocenią zgłoszone programy studiów pod kątem zgodności z potrzebami tych środowisk.  
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Procedura oceny i etapy akredytacji

Pierwszym etapem Programu „Studia z Przyszłością” jest wypełnienie (przez jednostkę zgłaszającą dany 

kierunek studiów) Kwestionariusza akredytacyjnego. Jednostką zgłaszającą może być uczelnia, wydział, 

instytut, katedra itp. 

Odpowiadając na kolejne pytania Kwestionariusza, jednostka zgłaszająca przedstawia „swój” kierunek, 

opisuje innowacyjne cechy programu studiów, charakteryzuje stosowane metody dydaktyczne, kwalifikacje 

kadry akademickiej itp. Do wypełnionego kwestionariusza należy dołączyć opis efektów kształcenia dla 

zgłaszanego kierunku studiów (załącznik w postaci pliku WORD lub PDF). Tak przygotowane zgłoszenie 

(kwestionariusz akredytacyjny + załącznik) – po przesłaniu do biura Programu „Studia z Przyszłością”                           

– poddane zostanie ocenie eksperckiej. 

Oceny każdego zgłoszenia skierowanego do Konkursu dokona niezależnie od siebie 3 członków Komisji 

Akredytacyjnej. Każdy z członków Komisji przyzna ocenianemu kierunkowi studiów od 0 do 30 punktów 

rankingowych. Oznacza to, iż każdy kierunek studiów biorący udział w Konkursie może uzyskać łącznie od 0 do 

90 punktów. Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” otrzymają te kierunki studiów, które uzyskają              

w toku oceny łącznie co najmniej 55 punktów rankingowych (na 90 maksymalnych). 

Informacje na temat Programu: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl
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Dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-

Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Kierunek „Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami” został utworzony na naszej Uczelni jako 

pierwszy w kraju. W tym roku pierwsi absolwenci ukończyli studia magisterskie na tym kierunku. O ile 

studia inżynierskie nie mają podziału na specjalności to na studiach magisterskich utworzono dwie 

specjalności: Odnawialne Źródła Energii oraz Gospodarka Odpadami. Sądzę, że z punktu widzenia 

kandydata na studia i studenta, niezmiernie istotne jest nie tylko to, że studia są ciekawe - zakres 

tematyczny realizowanych przedmiotów obejmuje ważną i aktualną problematykę - oraz, że zajęcia 

prowadzone są przez kadrę stale doskonalącą swoje umiejętności, nie tylko merytoryczne ale                      

i dydaktyczne. Istotne dla studentów jest również to, że nie ma problemów ze znalezieniem miejsca na 

praktyki, staże jak i miejsc pracy po ukończeniu tego kierunku. Nie mamy problemów z rekrutacją 

kandydatów na II stopień studiów, spośród tych, którzy ukończyli I stopień na naszym Wydziale. Jednak 

od czasu kiedy byliśmy jedyną Uczelnią w Polsce realizującą takie studia na I stopniu, minęło kilka lat            

i zbliżone co do zakresu studiów kierunki powstały na innych Uczelniach. Uważam, że właściwym jest 

realizowanie studiów II stopnia na innej Uczelni niż studiów I stopnia. Poszerza to możliwości poznawcze 

nie tylko tych studentów ale i całej grupy, która ma możliwość skonfrontowania na II stopniu studiów 

doświadczeń z absolwentami innych Uczelni. Dlatego też dla nas udział w Programie „Studia                             

z Przyszłością” to okazja do rozpropagowania naszego II stopnia studiów na kierunku „Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami”. Niestety ze względu na termin przyznania wyróżnienia/certyfikatu               

i termin rekrutacji na studia magisterskie, dopiero w lutym 2017 będziemy wiedzieć czy nasze nadzieje              

w tym zakresie się spełniły. Informacje o uzyskanym certyfikacie i znaku jakości „Studia z Przyszłością” 

pojawiają się cyklicznie na stronie Uczelni oraz Wydziału. Certyfikat wywieszono również w Dziekanacie. 

Od października wszystkie informacje o rekrutacji na II stopień studiów na tym kierunku będą oznaczane 

znakiem jakości "Studia z Przyszłością".

Dr Krzysztof Pierścieniak, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego:

Kierunek „Andragogika” na studiach licencjackich i studiach magisterskich uzyskał w 2016 roku certyfikat 

w Ogólnopolskim Programie Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Dodatkowo studia 

magisterskie zostały wyróżnione tytułem „Lidera Jakości Kształcenia”. Jakość, Innowacyjność, Rozwój - to 

trzy filary naszej koncepcji kształcenia, które nie tylko przyczyniły się do uzyskania certyfikatów i tytułu 

„Lidera Jakości Kształcenia”, ale zdecydują także o przewadze konkurencyjnej naszej oferty w przyszłości.  

Oferta Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego jest unikatowa, a ponieważ sama nazwa 

kierunku nie jest powszechnie rozpoznawalna, to udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

promujących, takich jak Konkurs „Studia z Przyszłością” jest dla nas szczególnie ważny. Wyzwaniem jest 

udział w konkursie, w którym oferta jest oceniana nie tylko poprzez pryzmat parametrów naukowych, ale 

również pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy. Chcemy promować  ofertę edukacyjną, która 

buduje kompetencje społeczne pozwalające studentowi nie tylko podjąć pracę w organizacji, ale także 

założyć własną firmę i z sukcesem konkurować na rynku z absolwentami innych uczelni.

Informacje na temat Programu: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl
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Korzyści z akredytacji w Programie  „Studia z Przyszłością”

budowanie wizerunku certyfikowanego kierunku studiów jako nowoczesnego, przyszłościowego, 

dostosowanego do wyzwań rynku pracy,

poznanie i promocja pozycji certyfikowanego kierunku na tle analogicznych lub podobnych 

kierunków w skali regionu i kraju,

budowanie rozpoznawalności kierunku na rynku oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej,

promocja akredytowanego kierunku w mediach, grupie kandydatów na studia i środowiskach 

gospodarczych,

obiektywna weryfikacja kierunku studiów pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacyjnych 

określonych w Regulaminie Konkursu,

uzyskanie niezależnej, zewnętrznej oceny jakości kształcenia na ocenionym kierunku, której 

dokonują eksperci cieszący się niekwestionowanym autorytetem i znaczącym dorobkiem naukowym 

lub zawodowym,

uzyskanie cennych rekomendacji pomagających podnosić jakość kształcenia na akredytowanym 

kierunku i dostosowywać go do potrzeb rynku pracy,

rzetelna ocena oparta na wiarygodnej, jakościowej metodologii dostosowanej do specyfiki 

akredytowanych kierunków studiów,

poufność danych - wszystkie przekazywane informacje są pilnie strzeżone przez Organizatora 

Programu, a dane uczestników, którzy nie uzyskują certyfikatu „Studia z Przyszłością”, nie są podawane 

do wiadomości publicznej,

mobilizacja do przeprowadzenia samooceny kierunku, w tym identyfikacji jego słabych stron i atutów 

w toku przygotowywania dokumentów akredytacyjnych,

możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów 

z reprezentantami innych uczelni, które uzyskają akredytację „Studia z Przyszłością”,

udział w prestiżowej Gali Finałowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie połączonej 

z promocją nagrodzonych kierunków studiów.
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Gala Finałowa i wręczenie certyfikatów 

Gala Finałowa Programu „Studia z Przyszłością” odbędzie się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-

Potockich w Warszawie, należącego do Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość planowana jest                     

w kwietniu 2018 roku. Gala połączona będzie z wręczeniem Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z 

Przyszłością” i promocją nagrodzonych kierunków studiów.

Informacje na temat Programu: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl
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 Przyznawane certyfikaty

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

Kierunki studiów, które w toku oceny w Programie „Studia z Przyszłością” uzyskają łącznie co najmniej 55 

punktów rankingowych (na 90 maksymalnych), otrzymują Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 

– znak jakości, który potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według 

nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. 

Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów. Akredytacja przyznawana jest na okres roku.

Wyróżnienia dodatkowe dla najlepszych kierunków

W każdej edycji Programu „Studia z Przyszłością” kierunki studiów, które uzyskają najwyższą liczbę 

punktów rankingowych w swojej kategorii (kierunki i programy studiów stanowiące ścisłą czołówkę 

ocenionych w Konkursie), uzyskują dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, 

potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego.   

 Organizatorzy Programu „Studia z Przyszłością” przewidują również przyznanie dodatkowych wyróżnień w 

postaci Certyfikatów Nadzwyczajnych za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w 

zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny (m.in. wyposażenie 

laboratoriów, systemy elektroniczne wspomagające dydaktykę akademicką) oraz wyróżnień za wzorowe 

umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą. 

Certyfikaty dla kierunków akredytowanych wielokrotnie

Kierunki studiów, które po raz czwarty uzyskują certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” otrzymują z 

mocy prawa certyfikat akredytacyjny „Premium”, natomiast kierunki akredytowane po raz ósmy uzyskują 

certyfikat specjalny „Grand”. 
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Kalendarz Programu 

do 16 grudnia 2017 roku 

przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

do 15 marca 2018 roku 

ocena zgłoszeń konkursowych przez Komisję Ekspercką

do 20 marca 2018 roku 

poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

kwiecień 2018 roku 

Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych 

- Pałac Tyszkiewiczów - Potockich w Warszawie

(campus Uniwersytetu Warszawskiego).     

Informacje na temat Programu: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl
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Dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH, Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

Kierunek „Transport” został uruchomiony stosunkowo niedawno, bo w 2010 r. Zdecydowano, że 

początkowo oferowane będą dwie specjalności: popularna w skali kraju „Logistyka transportu” oraz 

nowatorska - „Komputerowe wspomaganie w transporcie”. Uwzględniono bowiem fakt, że współczesny 

transport bazuje na nowoczesnych systemach informatycznych oraz wykorzystuje różnorodne 

programy komputerowe. Od specjalistów z zakresu transportu wymaga się nie tylko biegłego 

posługiwania arkuszem kalkulacyjnym, ale też znajomości specjalistycznego oprogramowania 

wspomagającego np. zarządzanie firmą transportową, planowanie rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej 

itp. W trakcie studiów studenci mają możliwość samodzielnego tworzenia algorytmów i aplikacji np. 

bazodanowych. Dodatkowo, doświadczenie grupy nauczycieli akademickich pozwoliło na uwzględnienie 

w programie kształcenia ważnych i aktualnych zagadnień ochrony środowiska w transporcie. Już samo 

zgłoszenie kierunku do I edycji Programu „Studia z Przyszłością” pozwoliło na zweryfikowanie koncepcji 

studiów przez grono niezależnych ekspertów. Uzyskanie natomiast certyfikatu oraz dodatkowo „Lauru 

Innowacji” niewątpliwie przyczyniło się do tworzenia pozytywnego wizerunku kierunku (jest to jeden                  

z jedynie 4 kierunków z województwa śląskiego, które uzyskały ten zaszczytny certyfikat). Informacja             

o uzyskaniu certyfikatu została zamieszczona na stronach Uczelni, Wydziału oraz kierunku. W lokalnej 

prasie pojawiły się notatki z gali wręczenia nagród. Logo programu wykorzystywane jest w materiałach 

promocyjnych i reklamowych. Z pewnością znak jakości „Studia z Przyszłością” przyczynił się do tego, że           

w trudnej sytuacji związanej z niżem demograficznym, kierunek transport należy do jednego z dwóch 

najbardziej popularnych kierunków technicznych na ATH w 2016 roku.

Dr Iwona Janicka, opiekun kierunku „Krajoznawstwo i turystka historyczna”, Instytut 

Historii Uniwersytetu Gdańskiego:

Kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym w skali Polski. Jego 

głównym atutem jest silne ukierunkowanie na rzeczywiste potrzeby współczesnego rynku pracy,               

a konkretnie szeroko pojętej branży turystycznej, połączone z oczekiwaniami studentów, którzy kończąc 

naukę chcą posiadać konkretną wiedzę, umiejętności, kompetencje. Dążymy do tego przez specjalnie 

skomponowane programy nauczania, które co  trzeba podkreślić są elastyczne, to znaczy staramy się je  

w miarę zgłaszanych potrzeb modyfikować. Słuchamy zarówno głosów przyszłych pracodawców 

(systematycznie spotykamy się z naszymi interesariuszami zewnętrznymi), jak i samych studentów 

(wypowiadają się podczas spotkań oraz przez ankiety). Wzięcie udziału w I edycji Programu z jednej 

strony miało być okazją do pochwalenia się tym, że udało się nam stworzyć wyjątkowy, „przyszłościowy” 

kierunek odpowiadający tak oczekiwaniom studentów, jak i rynkowi pracy. Liczymy, że będziemy wzorem 

dla innych uczelni. Z drugiej natomiast strony chcieliśmy, aby kierunek stał się znanym i renomowanym      

w całej Polsce. Kierunek od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, ale nie ukrywam, że zdobycie 

certyfikatu pomogło nam umocnić dobrą opinię o nim, spopularyzować go, ale też utwierdzić nas               

w przekonaniu, że mamy realny wpływ na przyszłość naszych studentów. Wiadomość o przyznaniu 

kierunkowi certyfikatu „Studia z Przyszłością” umieszczamy na wszystkich możliwych ulotkach 

informacyjnych, broszurach, plakatach zachęcających do podjęcia studiów, a także na stronie 

internetowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz stronie Instytutu Historii. Pomaga to przyciągnąć ambitnych 

studentów, a także zwraca na nas uwagę tych, którzy mają duży potencjał, chcieliby zabezpieczyć swoją 

przyszłość, ale wahają się z wyborem pomiędzy wieloma kierunkami. Posiadanie przez KiTH znaku 

jakości, czyli dowodu na to, że to dobre studia, ułatwia im podjęcie decyzji. Cieszymy się, że nasza praca 

została doceniona.

Informacje na temat Programu: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec   tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   www.studiazprzyszloscia.pl
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Opłata akredytacyjna

Dlaczego opłata?

Program „Studia z Przyszłością”, 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 nie korzystają bowiem ze środków publicznych                      

– realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Studia z Przyszłością” w części 

merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast 

koszty organizacyjne związane z przygotowaniem Gali Finałowej, pracą Biura Programu czy promocją laureatów, 

finansowane są z opłat akredytacyjnych wnoszonych przez Laureatów.

Opłata akredytacyjna w Programie jest jednorazowa i dotyczy wyłącznie Laureatów Programu. Jednostka, która 

ubiega się o certyfikat, a nie otrzyma go (uzyska wynik negatywny akredytacji), nie ponosi żadnych kosztów 

udziału w Programie.

Bonifikata dla Laureatów

Uczestnik III edycji Programu „Studia z Przyszłością”, który zgłasza do akredytacji kierunek studiów prowadzony na uczelni 

posiadającej aktualny certyfikat „Uczelnia Liderów” lub kierunek wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”                      

w II edycji Programu (w celu ponownej akredytacji i przedłużenia certyfikatu), ma prawo do skorzystania z obniżki opłaty 

akredytacyjnej o 10 proc.

Wysokość opłaty

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, ponosi jednorazową 

opłatę (za 1 akredytowany kierunek studiów) w kwocie:
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Opłata wnoszona jest w terminie wskazanym w wystawionej 

przez Organizatora fakturze VAT - po zakończeniu 

postępowania akredytacyjnego. 

Jednostka (np. uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do Programu dowolną liczbę kierunków studiów. 

2300 PLN netto - dla kierunku studiów I stopnia bez specjalności, 

2600 PLN netto - dla kierunku studiów I stopnia ze specjalnościami, 

2000 PLN netto - dla kierunku studiów II stopnia bez specjalności, 

2200 PLN  netto - dla kierunku studiów II stopnia ze specjalnościami,  

2700 PLN netto  - dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów 

jednolitych magisterskich bez specjalności, 

2900 PLN netto - dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów 

jednolitych magisterskich ze specjalnościami, 

2200 PLN netto  - dla kierunku studiów podyplomowych,

2000 PLN netto - dla kierunku studiów doktoranckich,

2000 PLN netto - dla specjalności na kierunku studiów.
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Opinie Laureatów Programu 
„Studia z Przyszłością”

Dr Joanna Długosz, kierownik polsko-niemieckich stacjonarnych studiów wspólnych na 

kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu:

Prawo jako kierunek jednolitych magisterskich studiów, prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa               

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu 

Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) został dwukrotnie wyróżniony w pierwszej 

edycji Programu „Studia z Przyszłością” – otrzymał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz 

certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Zgłoszenie naszego kierunku wspólnego do 

pierwszej edycji Programu „Studia z Przyszłością” było podyktowane dążeniem do szerokiej promocji 

tego kierunku studiów, a także do popularyzacji nowatorskiego pomysłu na międzynarodową edukację 

prawniczą. Studia te bowiem na rynku edukacyjnym wyróżnia oryginalność przyjętej koncepcji 

kształcenia, wysoka wartość merytoryczna oraz nowatorstwo i unikatowość proponowanych treści 

dydaktycznych, innowacyjność w obszarze stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji 

osiąganych efektów kształcenia, a także adekwatność do potrzeb rynku pracy. Realizowany program 

kształcenia odpowiada potrzebom otoczenia środowiska społeczno-gospodarczego, a jego 

międzynarodowy wymiar ma prekursorski charakter i zapewnia nieosiągalną w tradycyjnej polskiej 

edukacji prawniczej równowagę miedzy możliwością wyboru przez studenta profilu swojego 

wykształcenia prawniczego, a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia. Certyfikat           

i znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” jest przez nas 

wykorzystywany do wszystkich celów związanych z polityką informacyjną i promocyjną obu Wydziałów 

prowadzących kierunek wspólny, w tym m.in. w materiałach promocyjnych, wydawnictwach, 

dokumentach oraz na stronach internetowych.

Dr hab. inż. Dymitry Capanidis, Kierownik studiów podyplomowych „Tworzywa 

sztuczne w budowie maszyn”, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej:

Studia podyplomowe „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, organizowane przez Wydział 

Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej, kierowane są głównie 

do osób chcących związać swoją karierę zawodową z branżą przemysłu tworzyw sztucznych oraz do 

kadry inżynieryjnej i pracowników przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych 

lub wykorzystujących te materiały w produkowanych wyrobach. Tematyka tych studiów łączy się wiec              

z zagadnieniami doboru odpowiednich materiałów polimerowych, projektowania oraz technologii 

wytwarzania produktów i elementów maszyn z tworzyw sztucznych, a także ich późniejszej utylizacji po 

okresie eksploatacji. Z tego też powodu, mocną stroną oferowanego kierunku studiów jest ich 

kompleksowość i interdyscyplinarny charakter, łączący podstawową wiedzę z zakresu chemii i fizyki 

polimerów z praktycznymi aspektami badań oraz stosowania tworzyw sztucznych oraz nowoczesnych 

polimerowych materiałów kompozytowych. Decydując się na udział w I edycji Programu „Studia                       

z Przyszłością” pragnęliśmy uzyskać ocenę przyjętej koncepcji kształcenia realizowanego kierunku 

studiów podyplomowych przez niezależnych ekspertów reprezentujących zarówno środowisko 

akademickie, jak i gospodarcze. Opinie ekspertów miały być dla nas ewentualnym potwierdzeniem, co do 

słuszności przyjętego programu kształcenia, a także stanowić podstawę do modyfikacji programu 

studiów w celu podniesienia poziomu kształcenia oraz lepszego dostosowania do potrzeb rynku 

pracodawców.  Przyznany certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”, świadczący o trafności 

koncepcji i programu kształcenia studiów podyplomowych „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, ma 

dla nas istotne znaczenie w komunikacji marketingowej.
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Wszelkich informacji na temat Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów 

„Studia z Przyszłością” udziela Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

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

e-mail: konkurs@studiazprzyszloscia.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 16 grudnia 2017 roku. 

Kwestionariusz akredytacyjny wraz z załącznikiem należy przesłać do nas zarówno 

drogą elektroniczną na adres: konkurs@studiazprzyszloscia.pl, 

jak i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna Kaczmarczyk, 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 

ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. 
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