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Plan  



 Rankingi są wyrazem powszechnej tendencji do mierzenia i porównywania także tego, 
co z trudem poddaje się kwantyfikacji.  

 Ranking to nie tworzenie bezdyskusyjnej listy referencyjnej, bo nie da się w pełni 
satysfakcjonujący sposób ocenić każdego aspektu funkcjonowania instytucji 
dydaktycznych i naukowych, a na dodatek sprowadzić to jednej wielkości wynikowej. 

 Rankingi są na ogół oparte głównie na kryteriach ilościowych, co nie jest tożsame z 
oceną jakości. Nie można więc wysuwać prostych wniosków jednoznacznie 
identyfikujących wyższą pozycję w rankingu z lepszą jakością edukacji w danej uczelni. 

 Jakość kształcenia najczęściej próbuje się mierzyć pośrednio albo poprzez różne miary 
dotyczące efektów badań naukowych albo/i  zasobów kadrowych i infrastruktury lub 
odwołując się do danych zewnętrznych takich, jak opinie pracodawców i absolwentów 
czy dane o losach absolwentów na rynku pracy utożsamiane głównie z informacją o 
uzyskiwanych zarobkach. W najbardziej popularnym światowym rankingu szkół 
wyższych zwanym rankingiem Szanghajskim  de facto w ogóle nie występuje kształcenie 
jako bezpośredni element oceny. 
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1. Rankingi szkół wyższych: czym są, a czym nie są? (1) 



 Ranking  w znacznej mierze odzwierciedla wyobrażenia autorów i wspierających ich 
ekspertów na temat pewnego wzorca mierzonego zjawiska. Różne zespoły autorskie i 
eksperckie mogą mieć, co oczywiste, odmienne wizje tego wzorca. Trzeba  się pogodzić z 
tym, że różne rankingi, mogą niekiedy prowadzić do odmiennych wyników chociażby ze 
względu na dobór kryteriów oceny, przypisywane im wagi, źródła i sposoby 
pozyskiwania informacji. 

 Od autorów rankingów, a także tych, na czyje zamówienie one powstają oraz tych, 
którzy je ostatecznie udostępniają czytelnikom należy oczekiwać poczucia szczególnej 
odpowiedzialności. Niezbędne jest zachowanie daleko idącej rozwagi i nie uleganie 
pokusie działań mających silny wydźwięk medialny, ale za to mogących budzić 
wątpliwości w kategoriach standardów naukowych i norm etycznych. Bardzo ostrożnie 
należy używać określeń typu najlepszy, gorszy czy zły.  

 Rankingi najszersze, obejmujące całe uczelnie, a nie tylko konkretne obszary czy kierunki 
kształcenia, są szczególnie silnie skażone efektem skali jednostki. Co oczywiste nawet 
najlepsza uczelnia artystyczna ze względu na swoją specyfikę nie jest w stanie wypaść w 
takim rankingu lepiej od wielu bardzo przeciętnych klasycznych wieloobszarowych 
uniwersytetów. Dlatego analizując wyniki rankingów warto się porównywać z 
porównywalnymi.  
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1. Rankingi szkół wyższych: czym są, a czym nie są? (2) 
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1. Rankingi szkół wyższych: czym są, a czym nie są? (3) 

 Wykazywane w rankingach liczbowe różnice między wieloma szkołami są na tyle małe 
(rzędu 1-5 punktów w skali 100), że trudno twierdzić, iż przypisane ostatecznie tym 
uczelniom miejsca są rzeczywistym odpowiednikiem relacji lepszy-gorszy. Przy tak 
niedużych różnicach nawet nieznaczna zmiana systemu wag mogłaby bowiem 
spowodować dość istotne zmiany kolejności. 

 W krajach nie mających długiej i nieprzerwanej tradycji funkcjonowania w realiach 
gospodarki rynkowej, w ograniczonym stopniu można bazować przy ocenie uczelni na 
danych zewnętrznych zwłaszcza ilustrujących efekty kształcenia. Wynika to z wielu 
powodów, m.in. ze stosunkowo małej przejrzystości rynku kadr, stosunkowo krótkiego 
okresu istnienia znacznej części uczelni i ich głównie lokalnego charakteru, braku 
możliwości oceny opartej na obserwacjach długookresowych (np. spektakularne 
sukcesy absolwentów na rynku pracy tuż po ukończeniu uczelni nie muszą być 
tożsame z ich sukcesami w dłuższym okresie). 

 

 



 Budowa rankingów jako efekt boomu edukacyjnego z lat 90tych XX wieku i małej 
przejrzystości rynku edukacyjnego związanego z powstawaniem nowych ośrodków 
akademickich, nowych szkół wyższych i nowych obszarów kształcenia 

 Rankingi tworzone początkowo zwłaszcza przez popularne tygodniki opinii takie, jak 
„Wprost” czy „Polityka”.  

 Szczególny rozwój rankingów związanych z najszybciej rozwijającym się kształceniem w 
obszarze ekonomii i zarządzania, a w tym w do dziś nieuregulowanych formalno-
prawnie studiów Master of Business Administration (MBA). 

 Stopniowe ograniczanie rynku rankingów wraz  ze stopniową stabilizacją, a nawet 
ograniczaniem rynku kształcenia na poziomie wyższym. 

 Stopniowo rosnąca popularności i znaczenia rankingów zagranicznych i zagranicznych 
form akredytacji. 

 Aktualnie obok organizowanych raz po raz rankingów branżowych zwłaszcza 
dotyczących studiów MBA, na rynku krajowym pozostał jeden liczący się ranking 
organizowany pod auspicjami  miesięcznika i fundacji „Perspektywy”. 
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2. Rankingi w Polsce: historia i teraźniejszość 



 Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY: 20 lat doświadczeń; http://ranking.perspektywy.pl 

 Cechy rankingu: 

 Uniwersalny: obejmujący wszystkie uczelnie bez względu na status własnościowy 
(publiczne i niepubliczne), uprawnienia akademickie (uczelnie mające uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych i nie ) czy zakres oferty edukacyjnej (uczelnie 
wieloobszarowe typu tradycyjne uniwersytety, jak i uczelnie specjalistyczne). 

 Obok rankingu głównego obejmuje tworzone w oparciu o ten sam zbiór danych 
rankingi „branżowe” obejmujące albo określone rodzaje szkół wyższych np. 
uczelnie ekonomiczne, albo odnoszące się do kształcenia na konkretnym kierunku 
studiów np. biologia. 

 Ranking realizowany pod nadzorem Kapituły, w skład której wchodzą 
przedstawiciele świata akademickiego i praktyki gospodarczej oraz reprezentant 
Perspektyw. 
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4. Ranking „Perspektyw” 

http://ranking.perspektywy.pl/
http://ranking.perspektywy.pl/
http://ranking.perspektywy.pl/


  

 27 kryteriów w 7 grupach  
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3. Ranking „Perspektyw” – kryteria (1) 



Prestiż (14%) 
 Ocena przez kadrę akademicką (12%) 
 Uznanie międzynarodowe (2%) 
Absolwenci na rynku pracy (15%) 
 Preferencje pracodawców (10%) 
 Ekonomiczne losy absolwentów (5%)  
Innowacyjność (8%) 
 Patenty, prawa ochronne (5%) 
 Pozyskane środki z UE (3%) 
Potencjał naukowy (15%) 
 Ocena parametryczna (10%) 
 Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (3%) 
 Uprawnienia habilitacyjne (1%) 
 Uprawnienia doktorskie (1%) 
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3. Ranking „Perspektyw” – kryteria (2) 



Efektywność naukowa (23%) 
 Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (5%) 
 Rozwój kadry własnej (4%) 
 Nadane stopnie i tytuły naukowe (3%) 
 Publikacje (2%) 
 Cytowania (3%) 
 FWCI (Field-Weighted Citation Impact) (3%) 
 Top 10 (Publications in Top 10% Journals) (3%) 
Warunki kształcenia (10%) 
 Dostępność kadr wysokokwalifikowanych (5%) 
 Akredytacje (5%) 
Umiędzynarodowienie (15%) 
 Programy studiów w językach obcych (3%) 
 Studiujący w językach obcych (3%) 
 Studenci cudzoziemcy (3%) 
 ICI (Collaboration Impact) (2%) 
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3. Ranking „Perspektyw” – kryteria (3) 
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3. Ranking : Wyniki 
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3. Ranking „Perspektyw” – Wyniki (2) 



 UEP: istnieje od 1926 roku. Powstał jaka uczelnia prywatna o charakterze 
zawodowym z myślą o kształceniu kadr w znacznej mierze dla firm rodzinnych. 
Pierwotna nazwa Wyższa Szkoła Handlowa. Od 1951 roku uczelnia państwowa. 
Kilkukrotne zmiany nazwy: przed II wojną światową na Akademię Handlową, po 
wojnie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Akademię Ekonomiczną i wreszcie od 2008 
roku Uniwersytet Ekonomiczny. 

 Jedna z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych o akademickim statusie. 

 Aktualnie: prawie 20 kierunków studiów, około 8000 studentów, około 500 
nauczycieli akademickich, w tym ponad 150 z tytułem profesora lub stopniem 
doktora habilitowanego, około 500 pozostałych pracowników. 

 Do 30.09.2019 pięć wydziałów wszystkie z kategorią A w ocenie parametrycznej 
przeprowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 
1.10.2019 w wyniku zmian będących konsekwencją nowych regulacji ustawowych 
w strukturze uczelni nie będzie wydziałów tylko dziewięć instytutów.  
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4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) i jego strategia 



 UEP jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce przyjęła i zaczęła wdrażać sformalizowaną 
strategię. 

 Strategia jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. Aktualnie obowiązuje 
zmodyfikowana wersja strategii na lata 2017-2020. 

 Szczególną rolę odgrywają Misja, Wizja oraz podstawowe Obszary działania i związane z 
nimi Cele i Działania Strategiczne. 

 Misja UEP: „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija badania i kształcenie w 
zakresie nauk ekonomicznych, z poszanowaniem tradycji uczelni utworzonej przez 
przedsiębiorców, zasad etyki, społecznej odpowiedzialności i wolności akademickiej, dla 
gospodarki służącej obecnym i przyszłym pokoleniom.” 

 Wizja UEP: „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to wiodąca w kraju uczelnia 
ekonomiczna o znaczącej pozycji międzynarodowej, wiarygodny partner dla otoczenia 
oraz odpowiedzialny pracodawca. 
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4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) i jego strategia 



 Obszary : Nauka, Kształcenie, Relacje z otoczeniem, Funkcjonowanie Uczelni 

 Cele i działania strategiczne: 

 Nauka: 
 N1. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 
 N2. WZROST AKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA 

ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
 Kształcenie:  

 K1. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 K2. INTENSYFIKACJA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ STUDENTÓW ORAZ 
 KSZTAŁCENIA CUDZOZIEMCÓW 

 Relacje z otoczeniem 
 R1. DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PARTNERAMI 
 R2. BUDOWANIE ROZPOZNAWALNEGO WIZERUNKU UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W POZNANIU W KRAJU I ZA GRANICĄ 
 Funkcjonowanie Uczelni: 

 F1. PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA 
 F2. USPRAWNIENIE POLITYKI KADROWEJ 
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4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) i jego strategia 



 Przykładowe rozpisanie strategicznych na cele szczegółowe w obszarze Nauka: 

 N1. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 

 N1.1. Zwiększenie liczby międzynarodowych publikacji 

 N1.2. Zwiększenie liczby krajowych i międzynarodowych grantów na realizację 
badań 

 N2. WZROST AKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW NAUKOWODYDAKTYCZNYCH NA 
ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

 N2.1. Zwiększenie mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych 

 N2.2. Zapewnienie wsparcia rozwoju międzynarodowego pracowników 
naukowo-dydaktycznych 
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4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) i jego strategia 



 Konsekwentna polityka od wielu lat i będąca tego konsekwencją systematyczna 
poprawa (wzrost w 16 z 27 kryteriów) 

 Polityka kadrowa 

 Badania naukowe 

 Dobre kształcenie dla rynku pracy 
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4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP): źródła sukcesu w 

rankingu Perspektyw w 2019 r. 



 Rankingi mogą pełnić rolę narzędzia weryfikacji skuteczności działań 
podejmowanych w ramach realizacji strategii, jak i pewnego narzędzia mobilizacji 
wspólnoty uczelni do realizacji określonych w strategii celów. 

 Rankingi mogą być także pomocne z punktu widzenia weryfikacji i modyfikacji 
strategii szkół wyższych. 

 Żaden ranking, ani idea zajęcia w nim określonego miejsca nie może być 
wyznacznikiem strategii. 

 Strategia „budowana” z myślą o rankingu może co prawda pozwolić na osiągnięcie 
nawet spektakularnego sukcesu w stosunkowo krótkim czasie, ale najczęściej 
oznacza de facto nadmierną koncentrację na działaniach krótkookresowych, mniej 
lub bardziej pozornych, nie osadzonych w sposób trwały i naturalny w kulturze danej 
organizacji. 

18 

5. Wnioski końcowe -Rola rankingów z punktu widzenia strategii szkół 
wyższych 



 Strategia zawsze musi być pierwotna wobec rankingów i działań związanych z 
wzmacnianiem swojej pozycji rankingowej, a nie rankingi punktem wyjścia, czy 
determinantą tworzenia i realizacji strategii. 

 Strategia musi wyrastać z analizy słabych i mocnych stron danej uczelni oraz szans i 
zagrożeń związanych z jej otoczeniem. 

 Niezwykle istotna jest konsekwencja w realizacji Strategii, acz zarazem jej regularna 
weryfikacja i modyfikacja wraz ze zmianami wewnątrz uczelni, jak i w jej otoczeniu. 
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5. Wnioski końcowe -Rola rankingów z punktu widzenia strategii szkół 
wyższych 



 
 Dziękuję za uwagę! 

 Дякую за увагу! 
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