
Do Konkursu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz 
studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także 
kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem 

„Studia z Przyszłością” wyróżnimy kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych 
programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które pozytywnie 
wyróżniają się na rynku i są warte polecenia maturzystom!
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Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnimy kierunki studiów, które cechują się 

nowoczesnością koncepcji kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu oraz 

skutecznością w edukowaniu dla 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.  
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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.

W Programie „Studia z 

Przyszłością” wykorzystamy 

nasze najlepsze doświadczenia 

zdobyte w toku realizacji 

Konkursu „Uczelnia Liderów”, 

który z powodzeniem 

współorganizujemy od 2011 roku.

„Uczelnia Liderów” pozostanie w ofercie Fundacji i będzie Konkursem, w którym oceniamy 

uczelnie jako całość - kompleksowość ich oferty edukacyjnej, umiejętność współpracy            

z pracodawcami, działalność uczelnianych biur karier czy akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości. Program „Studia z Przyszłością” to natomiast propozycja zupełnie nowa, 

dzięki której akredytować będziemy programy i kierunki studiów, a nie uczelnie rozumiane 

całościowo (instytucjonalnie).

Informacje na temat Programu: 
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Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową będzie jakość 

programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Nasi eksperci zbadają m.in. czy program jest 

innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia 

umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, 

wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, 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” otrzymają kierunki studiów, które uzyskają najwyższe wyniki w ramach 

wszystkich wskazanych tu kryteriów.
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Co oceniamy w Programie „Studia z Przyszłością”?

Każda jednostka (uczelnia, wydział, 

instytut) może zgłosić do udziału 

w Konkursie dowolną liczbę

kierunków studiów - nie przewidujemy 

w tym zakresie ograniczeń ilościowych.

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

podyplomowych) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez Rektora uczelni, jak         

i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy 

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 

Jak zgłosić kierunek studiów do oceny?

Kwestionariusz akredytacyjny wraz z załącznikiem 

należy przesłać do nas zarówno drogą elektroniczną 

na adres: , jak            

i pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 

1/9, 41-200 Sosnowiec. 

konkurs@studiazprzyszloscia.pl
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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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Cele Programu „Studia z Przyszłością”

Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku 
pracy, wprowadza innowacyjne, nowatorskie programy studiów, 
angażuje się w środowisko lokalne, współpracuje z firmami 
działającymi w swoim otoczeniu. Uczelnie nauczyły się słuchać głosu 
pracodawców, a otwierane i wciąż doskonalone kierunki studiów są 
na to najlepszym dowodem. Akredytacją „Studia z Przyszłością” 
będziemy wyróżniać kierunki, które oferują wartościowe, oryginalne, 
nietuzinkowe programy kształcenia. Będziemy podpowiadać 
maturzystom, jakie studia wybrać, by po zakończeniu nauki nie 
żałować straconego czasu, a wręcz przeciwnie - być dobrze 
przygotowanym do wyzwań na rynku pracy.   

Grażyna Kaczmarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego
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Kierunki studiów zgłoszone do Programu „Studia z Przyszłością” 

oceni Komisja Akredytacyjna, złożona z ekspertów Fundacji 

Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisk: nauki          

i gospodarki. W Komisji zasiądą naukowcy specjalizujący się                

w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem 

wyższym, pracujący m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

Uniwersytecie Wrocławskim, Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim oraz Uniwersytecie Śląskim. Ponadto w Komisji 

znajdą się przedstawiciele biznesu i środowisk pracodawców, 

którzy ocenią zgłoszone programy studiów pod kątem zgodności 

z potrzebami tych środowisk.
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Komisja Akredytacyjna

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: ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego, ekspert reprezentujący środowisko naukowe oraz ekspert reprezentujący 

środowisko pracodawców. Każdy z członków Komisji przyzna ocenianemu kierunkowi 

studiów od 0 do 40 punktów rankingowych. Oznacza to, iż każdy kierunek studiów biorący 

udział w Konkursie może uzyskać łącznie od 0 do 120 punktów. Certyfikat Akredytacyjny 

„Studia z Przyszłością” otrzymają te kierunki studiów, które uzyskają w toku oceny łącznie co 

najmniej 85 punktów rankingowych (na 120 maksymalnych). 

Procedura oceny i etapy akredytacji

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca stycznia 

2016 roku. Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w lutym 2016 roku 

w prestiżowym Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich w Warszawie (campus 

Uniwersytetu Warszawskiego).

Informacje na temat Programu: 
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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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Korzyści z akredytacji w Programie „Studia z Przyszłością”

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

Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, należącego do Uniwersytetu 

Warszawskiego. Uroczystość planowana jest w lutym 2016 roku. Gala połączona 

będzie z wręczeniem Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” i promocją 

nagrodzonych kierunków studiów.

Gala Finałowa i wręczenie certyfikatów

Informacje na temat Programu: 
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Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

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

85 punktów rankingowych (na 120 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”, 

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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Przyznawane certyfikaty

do 20 listopada 2015 roku 

- przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

do 15 stycznia 2016 roku 

- ocena zgłoszeń konkursowych przez Komisję Ekspercką

do 30 stycznia 2016 roku 

- poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

luty 2016 roku 

- Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych 

- Pałac Tyszkiewiczów - Potockich w Warszawie 

(campus Uniwersytetu Warszawskiego).    

Kalendarz Programu

Informacje na temat Programu: 
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Opłata obniżona dzięki dofinansowaniu!

Program „Studia z Przyszłością” uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „Jakość Kształcenia              

- Uczelnie dla Przyszłości”, którego inicjatorem i liderem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego. W związku z powyższym koszt akredytacji w Programie, który ponosi jednostka uzyskująca 

certyfikat „Studia z Przyszłością” dla zgłoszonego przez siebie kierunku, został obniżony o 40 proc., co 

uwzględniono już w Regulaminie. 

Opłata wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku akredytacji

 

Opłata akredytacyjna w Programie ma charakter opłaty licencyjnej z tytułu przyznania prawa do 

posługiwania się Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w komunikacji marketingowej nagrodzonej 

jednostki. Z tego powodu opłata naliczana jest wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku oceny          

i przyznania certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”. Jednostki, które zgłoszą kierunek 

studiów do oceny i nie uzyskają certyfikatu (wynik negatywny), nie ponoszą żadnych opłat z tytułu 

udziału w Programie.  

Bonifikata dla laureatów Programu „Uczelnia Liderów”

Uczestnik Programu „Studia z Przyszłością”, który zgłasza do akredytacji kierunek studiów 

prowadzony na uczelni posiadającej aktualny certyfikat „Uczelnia Liderów”, ma prawo do skorzystania 

z obniżki opłaty akredytacyjnej o 10 proc.

Dlaczego opłata?

Projekt „Studia z Przyszłością”, jak większość polskich i międzynarodowych programów 

akredytacyjnych (np. SEM FORUM, ISO, EQUIS, AMBA, Teraz Polska), przewiduje opłatę. Akredytacje 

środowiskowe, a do takich należy projekt „Studia z Przyszłością”, nie korzystają bowiem z dotacji 

publicznych – finansowane są z opłat akredytacyjnych i funduszy zewnętrznych pozyskanych przez 

Organizatora (np. w ramach projektu „Jakość Kształcenia – Uczelnie dla Przyszłości”). Środki pozyskane 

z opłat akredytacyjnych pokrywają część kosztów pracy Komisji Ekspertów, koszty organizacji Gali 

Finałowej, koszty pracy Biura Programu, koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości 

kształcenia na akredytowanych kierunkach studiów w okresie obowiązywania certyfikatu                      

(12 miesięcy), koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu etc.
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Opłata akredytacyjna
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Wysokość opłaty

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat akredytacyjny 

„Studia z Przyszłością”, ponosi jednorazową opłatę (za 1 akredytowany 

kierunek studiów) w kwocie:

dla kierunku studiów I stopnia bez specjalności - 1850 PLN netto

dla kierunku studiów I stopnia ze specjalnościami - 2100 PLN netto

dla kierunku studiów II stopnia bez specjalności - 1650 PLN netto

dla kierunku studiów II stopnia ze specjalnościami - 1900 PLN netto  

dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów jednolitych 

magisterskich bez specjalności - 2300 PLN netto

dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów jednolitych

magisterskich ze specjalnościami - 2600 PLN netto 

dla kierunku studiów podyplomowych - 1600 PLN netto

 

w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze 

(styczeń 2016 r.) - po zakończeniu postępowania akredytacyjnego. 

Jednostka (np. uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do Programu 

dowolną liczbę kierunków studiów. 

Informacje na temat Programu: 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego www.fundacja-edukacja.org.pl, ul. Warszawska 1/9, Sosnowiec  

tel. /32/ 747-26-03, tel. kom. 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl



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 20 listopada 2015 roku. 

Kwestionariusz akredytacyjny wraz z załącznikiem należy przesłać do nas 

zarówno drogą elektroniczną na adres: konkurs@studiazprzyszloscia.pl, jak 

i pocztą tradycyjną na adres:

 Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 

ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec. 

www.studiazprzyszloscia.pl 

Organizator merytoryczny Partner i organizator


