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ze świadomością, że solidne
wykształcenie, począwszy od
podstawówki, a skończywszy
na wyższej uczelni, jest tak
naprawdę tylko początkiem
zdobywania przez nas umiejętności potrzebnych do tego,
by odnaleźć się w nowoczesnych czasach. Właśnie w tych
czasach, kiedy niezmienne są
tylko zmiany.

oronawirus nauczył
nas wielu rzeczy.
Przede wszystkim
tego, że niemożliwe jest możliwe.
Potwierdził też jedną z najważniejszych maksym naszych czasów. Tę mianowicie,
że jedyną niezmienną rzeczą
są dzisiaj zmiany. Wpływ
koronawirusa na gospodarkę, począwszy od tej naszej
lokalnej, a na globalnej skończywszy, będzie przeogromny. Na pewno zmieni się
medycyna. Na pewno coraz
częściej będziemy wykonywać pracę zdalnie.
Wiosna i lato tego roku
bardzo mocno odcisnęły się
na oświacie. Z dnia na dzień
szkoły musiały przestawić się
na zdalne nauczanie. Inaczej
wyglądały matury. Zmieniają się systemy rekrutacyjne
na studia. Można się w tym
wszystkim pogubić. Dlatego przygotowaliśmy ten
informator, który pomoże
Wam zorientować się w tych
wszystkich zmianach.
To „oczywista oczywistość”,
że dzisiaj najważniejsza jest
gospodarka. Ale tak naprawdę to nasz system oświaty

K

zdecyduje o tym, jaka będzie nasza ekonomika za
kilka, kilkanaście lat. Kołem
zamachowym naszej gospodarki były przez lata unijne
fundusze, obecnie programy społeczne. Teraz musi
się nim stać szeroko pojęta
nowoczesność. Polskie firmy muszą postawić na nowoczesne technologie. A to
można zrobić tylko wtedy,
kiedy nasz system oświaty
stanie się częścią nowoczesnego świata.
Może kiedyś stwierdzenie,
że wykształcenie stanowi
przepustkę do lepszej przyszłości, było banałem. Dzisiaj
na pewno już tak nie jest. A
w nieodległej przyszłości
wykształcenie i umiejętności
będą podstawą do zdobycia
dobrej pracy. Dlatego tak
ważna jest już nawet decyzja
odnośnie przedszkola czy zaplanowanie zajęć pozalekcyjnych. Bo wybór szkoły wyższej stanowi już tylko pewne
zwieńczenie
Kiedy dzisiaj wybieramy
ścieżkę kształcenia dla swoich dzieci, kiedy wybieramy sobie liceum czy wyższą
uczelnię, musimy czynić to

VADEMECUM

Drodzy państwo, chciałbym
was zachęcić do uważnego
pochylenia się nad „Vademecum ucznia i studenta”.
Bo warto. Mam nadzieje, że
znajdziecie w nim podpowiedź, dzięki której łatwiej
będzie wam wybrać czy to
szkołę dla swoich dzieci, czy
kierunek studiów dla siebie.
Tak się jakoś złożyło, że w
języku polskim słowo „elita”
nabrało pejoratywnego znaczenia. A szkoda, bo nasz
kraj, nasz region, wreszcie
Olsztyn potrzebują nowoczesnych, dobrze wyedukowanych elit. Ludzi, którzy
rozumieją, jak ważne jest
dzisiaj dobre wykształcenie.
I nie chodzi tutaj tylko o wykształcenie uniwersyteckie
czy politechniczne, ale także
te na poziomie średnim. Bo
zmiany, które dokonują się
na naszych oczach, dotykają
nas wszystkich.
— „Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie
nas pozbawić” — ta grecka
maksyma, której autorem
jest starożytny poeta Menander, ma już prawie 2400
lat. I nic nie straciła na aktualności. Dlatego, jeżeli zastanawiają się Państwo nad
inwestycją, która zapewni
wam czy też waszym dzieciom przyszłość, postawcie
na edukację.
j
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:\G]LDï+XPDQLVW\F]Q\
8QLZHUV\WHWX:DUPLñVNR0D]XUVNLHJRZ2OV]W\QLH

.RQWDNWXO.2ELW]D2OV]W\Q
WHObUHNUXWDFMDb
KWWSZKXZPHGXSO
)DFHERRNKWWSVZZZIDFHERRNFRPZKXZP
)DFHERRN&]ZDUWNL]KXPDQLVW\NÈ
KWWSVZZZIDFHERRNFRPF]ZDUWNL]KXPDQLVW\ND

:\G]LDï +XPDQLVW\F]Q\ MHVW MHGQÈ ]b QDMZLÚNV]\FK MHGQRVWHN
RUJDQL]DF\MQ\FK8QLZHUV\WHWX:DUPLñVNR0D]XUVNLHJRZb2OV]W\QLH
:b  URNX :\G]LDï REFKRG]Lï MXELOHXV] OHFLD LVWQLHQLD -HVW
WR VLOQD MHGQRVWND QDXNRZRG\GDNW\F]QD F]HJR GRZRGHP MHVW
X]\VNDQLH Zb RFHQLH G]LDïDOQRĂFL QDXNRZHM NDWHJRULL $ :\G]LDï
SURSRQXMH QDMV]HUV]È RIHUWÚ NV]WDïFHQLD QD NWöUÈ VNïDGD VLÚ 
NLHUXQNöZ VWXGLöZ Zb W\P NLHUXQNL NODV\F]QH KXPDQLVW\F]QH
LbLQWHUG\VF\SOLQDUQH

$1$/,=$,b.5(2:$1,(75(1':VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
,QWHUG\VF\SOLQDUQ\NLHUXQHNVWXGLöZSLHUZV]HJRVWRSQLDDbRGURNXDNDGHPLFNLHJR
UöZQLHĝGUXJLHJRVWRSQLDb$QDOL]DLbNUHRZDQLHWUHQGöZWRZ\QLNZVSöOQHM
LQLFMDW\Z\WU]HFKZ\G]LDïöZ8QLZHUV\WHWX:DUPLñVNR0D]XUVNLHJRZb2OV]W\QLH
:\G]LDïX+XPDQLVW\F]QHJR:\G]LDïX1DXN(NRQRPLF]Q\FKRUD]:\G]LDïX1DXN
6SRïHF]Q\FK
*G]LHDEVROZHQWPRĝH]QDOHěÊ]DWUXGQLHQLH"
6DPRG]LHOQDG]LDïDOQRĂÊJRVSRGDUF]DLQQRZDF\MQHSU]HGVLÚELRUVWZDSURGXNF\MQH
LbXVïXJRZHWKLQNWDQNLVHNWRUXVïXJEDQNRZ\FKLQVW\WXFMHNXOWXU\LbRĂZLDW\LQVW\WXFMH
VDPRU]ÈGRZHRUJDQL]DFMHSR]DU]ÈGRZH IXQGDFMHVWRZDU]\V]HQLD 
:bMDNLFK]DZRGDFKVLÚVSUDZG]L"
3U]HGVLÚELRUFDSUDFRZQLNNUHDW\ZQ\DQDOLW\NSODQLVWDFRS\ZULWHU

$1,0$&-$3$0,}&,632(&=1(-VWXGLD,,VWRSQLD
$EVROZHQFLDQLPDFMLSDPLÚFLVSRïHF]QHMEÚGÈPRJOL]QDOHěÊ]DWUXGQLHQLHZbLQVW\WXFMDFK
NXOWXUDOQ\FK Lb RĂZLDWRZ\FK Zb MHGQRVWNDFK DGPLQLVWUDFML SDñVWZRZHM Lb VDPRU]ÈGX
ORNDOQHJR Zb IXQGDFMDFK Lb VWRZDU]\V]HQLDFK Zb PHGLDFK Zb SU]HGVLÚELRUVWZDFK
]DMPXMÈF\FK VLÚ WXU\VW\NÈ KLVWRU\F]QÈ SURPRFMÈ UHJLRQX Zb SU]HGVLÚELRUVWZDFK
XVïXJRZ\FK Zb RUJDQL]DFMDFK SR]DU]ÈGRZ\FK RUD] EÚGÈ PRJOL SRGMÈÊ VDPRG]LHOQÈ
G]LDïDOQRĂÊJRVSRGDUF]È
'=,(11,.$567:2
Lb.2081,.$&-$632(&=1$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
2IHUWDNV]WDïFHQLD
&RPDP\GR]DRIHURZDQLD"
6WDFMRQDUQHVWXGLD,bVWRSQLDZb]DNUHVLH
ľQRZ\FK PHGLöZ  WR SURSR]\FMD GOD W\FK NWöU]\ FKFÈ ]RVWDÊ VSHFMDOLVWDPL GV
VSRVREöZSRUR]XPLHZDQLDVLÚ]DSRPRFÈQRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLL
ľGRNXPHQWDOLVW\NL PHGLDOQHM  NLHURZDQHM GR VWXGHQWöZ NWöU]\ ]DLQWHUHVRZDQL VÈ
IRUPDPLGRNXPHQWDOQ\PLěUöGïDPLSLVDQ\PLěUöGïDPLPöZLRQ\PL3XEOLF5HODWLRQV
ğOPHPGRNXPHQWDOQ\PUHSRUWDĝHPRUD]LFKZ\NRU]\VW\ZDQLHPZbPHGLDFK
6WDFMRQDUQHVWXGLD,,VWRSQLDZb]DNUHVLH
ľG]LHQQLNDUVWZD UDGLRZRWHOHZL]\MQHJR  VWXGHQFL EÚGÈ PRJOL SRGMÈÊ SUDFÚ MDNR
G]LHQQLNDU]HZbUDGLXWHOHZL]MLWZRU]\ÊWUHĂFLDXGLRLbZLGHRZbVLHFL0DU]\V]Rb]RVWDQLX
\RXWXEHUHPOXESRGFDVWHUHPOXEFKFLDïE\Ă]DMÈÊVLÚDXGLDOQÈLbDXGLRZL]XDOQÈREVïXJÈ
PDUNHWLQJRZÈğUP"7HQ]DNUHVNV]WDïFHQLDMHVWSU]H]QDF]RQ\GOD&LHELH
ľNRPXQLNDFML ZL]HUXQNRZHM  SRGVWDZRZ\P FHOHP NV]WDïFHQLD MHVW SU]\JRWRZDQLH
G]LHQQLNDU]\ GR SUDF\ Zb FKDUDNWHU]H VSHFMDOLVWöZ NUHXMÈF\FK Lb ]DU]ÈG]DMÈF\FK
EXGRZÈ UHODFML SRPLÚG]\ ]HVSRïHP REVïXJXMÈF\P NOLHQWD Db NOLHQWHP Zb SURFHVLH
SURMHNWRZDQLDNRPXQLNDFMLLbEUDQGLQJX
3HUVSHNW\Z\]DWUXGQLHQLD
VWDFMHWHOHZL]\MQHVWDFMHUDGLRZHSUDVDPHGLDVSRïHF]QRĂFLRZHSRUWDOHLQWHUQHWRZH
DJHQFMH35LQWHUDNW\ZQHğUP\PDUNHWLQJRZHRUJDQL]DFMHVDPRU]ÈGRZHLbSR]DU]ÈGRZH
LQVW\WXFMH SURZDG]ÈFH HGXNDFMÚ PHGLDOQÈ RĂURGNL EDGDñ VSRïHF]Q\FK Lb U\QNX G]LDï\
SURPRFMLG]LDï\UHNODP\G]LDï\PDUNHWLQJRZHELXUDU]HF]QLNöZSUDVRZ\FK

),/2/2*,$$1*,(/6.$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
678',$,b67231,$
:LÚNV]RĂÊDEVROZHQWöZğORORJLLDQJLHOVNLHM]QDMGXMH]DWUXGQLHQLHZb]DNïDGDFKSUDF\
ZbNWöU\FKQLH]EÚGQDMHVWSRJïÚELRQD]QDMRPRĂÊMÚ]\NDNRPXQLNDFMLPLÚG]\NXOWXURZHM
RUD]NXOWXU\DQJLHOVNLHM=GHF\GRZDQDZLÚNV]RĂÊ]DMÚÊRGE\ZDVLÚZbMÚ]\NXDQJLHOVNLP
DbRF]HNLZDQ\SR]LRPZHMĂFLRZ\VWXGHQWöZWR%ZHGïXJ(XURSHMVNLHJR6\VWHPX2SLVX
.V]WDïFHQLD-Ú]\NRZHJR
678',$,,67231,$ VWDFMRQDUQHLbQLHVWDFMRQDUQH
$EVROZHQW OHJLW\PXMH VLÚ NRPSHWHQFMDPL MÚ]\NRZ\PL QD SR]LRPLH & ZHGïXJ
(XURSHMVNLHJR6\VWHPX2SLVX.V]WDïFHQLD-Ú]\NRZHJR0RĝHSRGMÈÊSUDFÚZbELXUDFK
WïXPDF]HQLRZ\FK RUD] LQVW\WXFMDFK NXOWXU\ XU]ÚGDFK SDñVWZRZ\FK IXQGDFMDFK
LQVW\WXFMDFKRĂZLDWRZ\FKUHGDNFMDFKPHGLöZZV]\VWNLFKURG]DMöZZ\GDZQLFWZDFK
SU]HGVLÚELRUVWZDFKEUDQĝ\UHNODPRZHM3XEOLF5HODWLRQVLQVW\WXFMDFKXVïXJRZ\FKRUD]
MHGQRVWNDFK JG]LH Z\PDJDQD MHVW XPLHMÚWQRĂÊ SRVïXJLZDQLD VLÚ MÚ]\NLHP DQJLHOVNLP
Zb VWRSQLX ]DDZDQVRZDQ\P WïXPDF]HQLD RUD] DQDOL]\ LQWHUSUHWDFML WZRU]HQLD Lb HG\FML
WHNVWöZZbMÚ]\NXDQJLHOVNLP
),/2/2*,$$1*,(/6.$
:b=$.5(6,(1$8&=$1,$-}=<.$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
678',$,b67231,$
2IHUWD ğORORJLL DQJLHOVNLHM Zb ]DNUHVLH QDXF]DQLD MÚ]\ND MHVW VNLHURZDQD GR SU]\V]ï\FK
QDXF]\FLHOLMÚ]\NDDQJLHOVNLHJR2SUöF]SU]\JRWRZDQLDRJöOQRDNDGHPLFNLHJRVWXGHQFL
UR]ZLMDMÈ ]QDMRPRĂÊ MÚ]\ND DQJLHOVNLHJR RUD] ZLHG]Ú QD WHPDW OLWHUDWXU\ NXOWXU\
Lb KLVWRULL NUDMöZ DQJORMÚ]\F]Q\FK QLH]EÚGQÈ GR Z\NRQ\ZDQLD ]DZRGX $EVROZHQFL
ğORORJLL DQJLHOVNLHM Zb ]DNUHVLH QDXF]DQLD MÚ]\ND ]QDMGXMÈ ]DWUXGQLHQLH Zb SODFöZNDFK
RĂZLDWRZ\FK =GHF\GRZDQD ZLÚNV]RĂÊ ]DMÚÊ RGE\ZD VLÚ Zb MÚ]\NX DQJLHOVNLP
DbRF]HNLZDQ\SR]LRPZHMĂFLRZ\VWXGHQWöZWR%ZHGïXJ(XURSHMVNLHJR6\VWHPX2SLVX
.V]WDïFHQLD-Ú]\NRZHJR

678',$,,67231,$
$EVROZHQW OHJLW\PXMH VLÚ NRPSHWHQFMDPL MÚ]\NRZ\PL QD SR]LRPLH & ZHGïXJ
(XURSHMVNLHJR 6\VWHPX 2SLVX .V]WDïFHQLD -Ú]\NRZHJR 0RĝH SRGMÈÊ SUDFÚ
Zb V]NROH SRGVWDZRZHM OXE SRQDGSRGVWDZRZHM RUD] Zb LQVW\WXFMDFK NXOWXU\ XU]ÚGDFK
SDñVWZRZ\FKIXQGDFMDFKLQVW\WXFMDFKRĂZLDWRZ\FKUHGDNFMDFKPHGLöZZV]\VWNLFK
URG]DMöZ Z\GDZQLFWZDFK SU]HGVLÚELRUVWZDFK EUDQĝ\ UHNODPRZHM 3XEOLF 5HODWLRQV
LQVW\WXFMDFK XVïXJRZ\FK RUD] MHGQRVWNDFK JG]LH Z\PDJDQD MHVW XPLHMÚWQRĂÊ
SRVïXJLZDQLDVLÚMÚ]\NLHPDQJLHOVNLPZbVWRSQLX]DDZDQVRZDQ\P

),/2/2*,$*(50$6.$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
2IHUXMHP\VWXGLD,bLb,,VWRSQLDSU]\JRWRZXMÈFHGRSUDF\ZV]ÚG]LHWDPJG]LHZ\PDJDQD
MHVW ]DDZDQVRZDQD ]QDMRPRĂÊ MÚ]\ND QLHPLHFNLHJR RUD] VSHFMDOLVW\F]QD ZLHG]D
]b ]DNUHVX NXOWXU\ NUDMöZ REV]DUX QLHPLHFNRMÚ]\F]QHJR Lb NRPXQLNDFML LQWHUNXOWXURZHM
1DVLDEVROZHQFLSUDFXMÈZbV]HURNRSRMÚW\PEL]QHVLHZbWXU\VW\FHKRWHODUVWZLHELXUDFK
SRGUöĝ\ Lb WïXPDF]HQLRZ\FK XU]ÚGDFK SDñVWZRZ\FK NUDMRZ\FK Lb PLÚG]\QDURGRZ\FK
LQVW\WXFMDFK NXOWXU\ IXQGDFMDFK UHGDNFMDFK PHGLöZ ZV]\VWNLFK URG]DMöZ
Z\GDZQLFWZDFK Zb VHNWRU]H XVïXJ LQVW\WXFMDFK NUDMRZ\FK Lb PLÚG]\QDURGRZ\FK
8F]\P\ UöĝQ\FK URG]DMöZ WHFKQLN WïXPDF]HQLRZ\FK Lb SU]\JRWRZXMHP\ GR SUDF\ MDNR
WïXPDF]1DVLVWXGHQFLX]\VNXMÈJUXQWRZQÈZLHG]ÚGRWHJRDE\SRVWXGLDFKSU]\VWÈSLÊ
GRSDñVWZRZHJRHJ]DPLQXQDWïXPDF]DSU]\VLÚJïHJR
),/2/2*,$32/6.$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
678',$,b67231,$
0DMÈ3DñVWZRGRZ\ERUXGZD]DNUHV\NV]WDïFHQLD
 QDXF]DQLHMÚ]\NDSROVNLHJR
 ZLHG]Ú Rb NXOWXU]H 2IHUXMHP\ FLHNDZH ]DMÚFLD G]LÚNL NWöU\P ]GREÚG]LHFLH
]DDZDQVRZDQHXPLHMÚWQRĂFL]DZRGRZH
*G]LH PRĝH SUDFRZDÊ DEVROZHQW ğORORJLL SROVNLHM" :V]ÚG]LH WDP JG]LH ZDĝQH VÈ
XPLHMÚWQRĂFL NRPXQLNDF\MQH Lb OLF]\ VLÚ SHUIHNF\MQD ]QDMRPRĂÊ WDMQLNöZ SROV]F]\]Q\
F]\OLPLQZbRĂZLDFLHPHGLDFKLQVW\WXFMDFKNXOWXU\DJHQFMDFKUHNODPRZ\FK
:LÚFHM LQIRUPDFML ]QDMGXMH VLÚ WXWDM KWWSZZZXZPHGXSOSRORQLVW\ND Lb WX KWWSV
ZZZIDFHERRNFRPSRORQLVW\NDXZP
678',$,,67231,$
0DMÈ3DñVWZRGRZ\ERUXGZD]DNUHV\NV]WDïFHQLD
 QDXF]DQLHMÚ]\NDSROVNLHJR NRQW\QXDFMDVWXGLöZ,bVWRSQLD 
 HG\WRUVWZRWHNVWöZ
*G]LH PRĝH SUDFRZDÊ PDJLVWHU ğORORJLL SROVNLHM" :V]ÚG]LH WDP JG]LH ZDĝQH MHVW
Z]RUFRZHSRVïXJLZDQLHVLÚSROV]F]\]QÈZbPRZLHLbSLĂPLHWZRU]HQLHLbDQDOL]DUöĝQHJR
W\SXWHNVWöZLbNUHDW\ZQRĂÊF]\OLPLQZbV]NRïDFKUHGDNFMDFKJD]HWVWDFMDFKUDGLRZ\FK
LbWHOHZL]\MQ\FKSRUWDODFKLQWHUQHWRZ\FKLQVW\WXFMDFKNXOWXU\LbDJHQFMDFKUHNODPRZ\FK
),/2/2*,$526<-6.$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
*ZDUDQWXMHP\ JUXQWRZQH SUDNW\F]QH NV]WDïFHQLH MÚ]\NRZH ]DUöZQR RG SRGVWDZ MDN
LbQDSR]LRPLH]DDZDQVRZDQ\P'RVWDUF]DP\QDMĂZLHĝV]HMZLHG]\RbNXOWXU]HLbKLVWRULL
5RVMLUHDOLDFKLbVWRVXQNDFKSROLW\F]QRVSRïHF]Q\FKVWXGLRZDQHJRREV]DUXMÚ]\NRZHJR
,QWHUHVXMÈFR SUH]HQWXMHP\ URV\MVNÈ KXPDQLVW\NÚ P\ĂO ğOR]RğF]QRUHOLJLMQÈ RUD]
GRNRQDQLD OLWHUDFNLH Lb UROÚ 5RVMDQ Zb G]LHMDFK (XURS\ Lb ĂZLDWD 2IHUXMHP\ MDNR MHG\QL
ZbNUDMXPRĝOLZRĂÊZ\ERUXXQLNDOQHMZbVZRLPURG]DMXWHPDW\NL]DMÚÊ HPLJUDQWRORJLD
ğORORJLDĂOHGF]DNXOWXUDVWDURREU]ÚGRZFöZ 
),/2=2),$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
$EVROZHQFL ]QDMGXMÈ SUDFÚ Zb VHNWRUDFK ]DWUXGQLHQLD Zb NWöU\FK FHQLRQD MHVW ]GROQRĂÊ
NU\W\F]QHMUHĠHNVMLLQWHOHNWXDOQDSODVW\F]QRĂÊNUHDW\ZQRĂÊXPLHMÚWQRĂÊVHOHNFMRQRZDQLD
LQIRUPDFML IRUPXïRZDQLD SUREOHPöZ Lb NRQVWUXRZDQLD DUJXPHQWöZ Zb QDXFH PHGLDFK
FRDFKLQJX Z\GDZQLFWZDFK LQVW\WXFMDFK NXOWXU\ Lb HGXNDFML PDUNHWLQJX Lb SXEOLF UHODWLRQV
ZbDGPLQLVWUDFMLSXEOLF]QHMLbRUJDQL]DFMDFKSR]DU]ÈGRZ\FKIXQGDFMDFKLbVWRZDU]\V]HQLDFK

+,6725,$VWXGLD,bLb,,VWRSQLD
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Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
według województw w roku akademickim 2018/2019
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UCZNIA I STUDENTA

NA EGZAMIN W PRZYŁBICY
W TYM ROKU WSZYSTKO BYŁO INNE NIŻ KIEDYKOLWIEK. SZKOŁA I PRACA BYŁY W DOMU,
ŚWIAT ZEWNĘTRZNY WRĘCZ PACHNIAŁ NIEDOSTĘPNOŚCIĄ, A HIGIENA, ZWŁASZCZA MYCIE RĄK — ZACZĘŁY RAPTOWNIE
STANOWIĆ SEDNO WSZYSTKIEGO. SKUTKIEM CZEGO TAKŻE EGZAMINY SZKOLNE PEŁNE BYŁY OBOSTRZEŃ, DBAŁOŚCI O KWESTIE
SANITARNE, A SAMA NAUKA SCHODZIŁA JAKBY NA DALSZY PLAN.
które podczas niego obowiązywały. Wytyczne opracowała
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny
Inspektorat Sanitarny. Dlatego na egzamin mógł przyjść
wyłącznie uczeń zdrowy, bez
objawów sugerujących chorobę zakaźną. To obostrzenie
dotyczyło oczywiście nie tylko
uczniów, ale też nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
Do egzaminu nie mogła zatem przystąpić osoba objęta
kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych ani
taka, w której domu przebywał ktoś na kwarantannie lub

w izolacji. Na teren szkoły
wpuszczane były wyłącznie
osoby z zakrytymi ustami
i nosem, przy czym nakaz
ten obowiązywał na terenie
całej szkoły, a ławki w sali
egzaminacyjnej musiały być
ustawione tak, by między
zdającymi zachowany był
co najmniej 1,5-metrowy
odstęp. Zdający uczniowie
nie mogli też wnosić ze sobą
książek czy maskotek. Musieli za to korzystać z własnych
długopisów, ołówków, linijki
lub kalkulatora. Nie wolno
im było pożyczać przyborów
od innych zdających.
Przygotowania do egza-

minu trwały w szkołach do
ostatnich godzin.
— Jesteśmy przygotowani,
ale jeszcze chodzimy i wszystko sprawdzamy. Czeka nas
ostatnia dezynfekcja. Trzeba
dmuchać na zimne — mówiła Zoﬁa Bogacz, dyrektor SP
nr 15 w Olsztynie. — Mimo
to procedury są określone,
pracownicy wiedzą, co mają
robić, więc będzie dobrze. To
wyjątkowy rok, bo obostrzenia i reżim sanitarny obowiązuje nas wszystkich. Wychowawcy są z uczniami w stałym
kontakcie, pod względem
formalnym wszystko jest
dobrze. Zobaczymy, co sta-
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Egzamin ósmoklasisty
Przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej,
a przy rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej stanowi
połowę wszystkich punktów
do zdobycia. Jeśli z jakichś
powodów uczeń do egzaminu nie przystąpił, pozostawał
mu termin 7-9 lipca. Wyniki
ogłoszone zostaną do 31 lipca. Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała rozpocząć się
21 kwietnia. Wyjątkowość tegorocznego egzaminu nie polegała jednak tylko na tym, że
zmienił się termin — ale też
na wytycznych sanitarnych,
STATYSTYKI

Nauczanie języków obcych jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach dla dzieci
i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2018/2019
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kurs świadectw, ale MEN nie
chciało słyszeć o takiej opcji.
Rodzice maturzystów alarmowali natomiast, że w jednej ze szkół uczniowie nie
mogli wnosić ze sobą wody...
— W procedurach jest jasno powiedziane, że dziecko
może wejść z butelką wody.
Szkoła tego nie zabezpiecza,
ale nie ma z tym problemu.
Woda musi tylko stać na
ziemi, żeby nie zalać pracy
— tłumaczyła wtedy Zofia
Bogacz.
Egzamin z języka polskiego
trwał 120 minut, a w przypadku dyslektyków — 180
minut. Egzamin z matematyki odbył się dzień później
i trwał 100 minut, z możliwością maksymalnego
wydłużenia do 150 minut.
Trzeciego dnia odbył się egzamin z języka obcego, który
trwał 90 minut z możliwością maksymalnego wydłużenia do 135 minut. Egzamin
ósmoklasisty odbył się dopiero po raz drugi. Wprowadziła go reforma edukacji
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nie się w dniu egzaminu, ale
jestem przekonana, że damy
radę. Musimy zrobić wszystko, żeby uczniowie odczuli
jak najmniej dodatkowego
stresu — podkreśliła. — Już
sam egzamin jest stresujący i ważny. To pierwszy taki
egzamin w ich życiu, więc to
normalne. Ale jest kilka dodatkowych czynników, np. to,
że muszą być w maseczkach,
dezynfekować ręce albo fakt,
że sami nie losują numerów
stolików — robi to zespół
nadzorujący.
Akurat w SP nr 15 uczniowie na egzamin wchodzili
trzema wejściami i wszystko
zależało od tego, w której sali
uczniowie pisali swój test.
— Z językiem polskim i matematyką nie było problemu, bo wiele dzieci zdawało
na dużej sali gimnastycznej
— przyznaje Zoﬁa Bogacz.
W międzyczasie o zniesienie
egzaminu ósmoklasisty w tym
roku apelował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przy
rekrutacji liczyłby się kon-
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UCZNIA I STUDENTA

i wydłużenie nauki w szkole
podstawowej do ośmiu lat.
W formie trzydniowej będzie przeprowadzany tylko
do 2021 r. W 2022 r. egzamin potrwa cztery dni. Na
Warmii i Mazurach egzamin
zdawało 13,5 tys. uczniów
klas ósmych w 520 szkołach
podstawowych. Do egzaminu
ósmoklasisty w Polsce przystąpiło 348 tys. uczniów.
Matura
Egzaminy dojrzałości w tym
roku rozpoczęły się 8 czerwca, też z pandemią w tle,
czyli też w nieco zmienionej
formie. Zaczęło się od obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego
na poziomie podstawowym.
Do egzaminu mogły przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed
wejściem do szkół i w salach
egzaminacyjnych dostępne
były środki do dezynfekcji
rąk. Zdecydowana większość uczniów nie przystąpiła
w tym roku do matury ustnej
— tę formę egzaminy zdawali
tylko ci absolwenci, którzy do

W TYM ROKU
DO EGZAMINU
MATURALNEGO
W CAŁEJ
POLSCE
PRZYSTĄPIŁO
OKOŁO 278 TYS.
TEGOROCZNYCH
ABSOLWENTÓW,
NA WARMII
I MAZURACH
— 11 709.
7 lutego br. złożyli dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekazali

jednemu z nich (w zależności
od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci
przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub
więcej przedmiotów. Choćby
dlatego, że musieli przekazać
wynik tego egzaminu lub
egzaminów w postępowaniu
rekrutacyjnym na uczelnię
zagraniczną. Na maturze
2020 obowiązywały także
nowe zasady bezpieczeństwa:
pomiędzy ławkami musiały
być co najmniej 1,5-metrowe
odstępy. Też obowiązywał zakaz wnoszenia na teren szkoły jakichkolwiek zbędnych
rzeczy, przede wszystkim
książek i maskotek. Każdy
maturzysta, podobnie jak
ósmoklasista, musiał korzystać z własnych przyborów
niezbędnych do egzaminu:
długopisu, linijki, cyrkla,
kalkulatora… Jeśli zapomniał
swojego — też nie wolno mu
było pożyczać od sąsiada-maturzysty. Niektóre szkoły, dbając o zapominalskich,
zdecydowały się przygotować
przybory rezerwowe — po
użyciu konieczna była ich

dokładna dezynfekcja. Każdy uczeń musiał na egzamin
maturalny 2020 przynieść
także własną butelkę wody
— w tym roku szkoły nie zapewniały jej uczniom. Maturzyści przy wejściu i wyjściu
z sal musieli mieć na twarzy
maseczki, choć już w samej
sali egzaminacyjnej uczniów
zwolniono z obowiązku zasłaniania nosa i ust.
Dalej, maturzyści, którzy
przystępowali do dwóch egzaminów tego samego dnia
— w czasie przerwy mogli
opuścić szkołę, mieli także
możliwość pozostania na
terenie szkoły, jeżeli zapewniona była do tego odpowiednia przestrzeń.
Do obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w tym roku w całej Polsce
ponad 278 tys. absolwentów
liceów ogólnokształcących
i techników. Gdyby nie pandemia, sesja maturalna rozpoczęłaby się 4 maja. Jednak w związku z epidemią
koronawirusa od 12 marca

zawieszone były stacjonarne
zajęcia w szkołach, a od 25
marca szkoły miały obowiązek kształcenia zdalnego. Jak
podała CKE, egzaminów ustnych przeprowadzono w tym
roku tylko 327. Pisemna sesja egzaminacyjna trwała do
29 czerwca.
Studia
Nieco inaczej w czasie pandemii funkcjonowały też
uczelnie wyższe.
— Państwowa Uczelnia
Zawodowa im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie w czasie pandemii na
bieżąco realizowała zajęcia
dydaktyczne, zarówno na
studiach stacjonarnych, jak
i niestacjonarnych, tzw. zaocznych — mówi Wiesław
Wernik, specjalista ds. promocji i współpracy w PUZ.
— Korzystaliśmy po prostu
z nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.
Działającą na uczelni od wielu już lat Uczelnianą Platformę do Zdalnej Komunikacji
w tym szczególnym okresie
wykorzystaliśmy również

do edukacji zdalnej. Studenci chętnie korzystali też
z komunikacji elektronicznej z Uczelnią: mieli wgląd
do planów zajęć, czytali
wirtualne ogłoszenia z dziekanatu, zadawali pytania
dotyczące indywidualnych
spraw w trakcie toku studiów.
Dlatego przejście na uczestnictwo w zajęciach zdalnych
nie stanowiło dla nich żadnego problemu.
Wykładowcy wraz ze studentami spotykali się na
danych przedmiotach w środowisku wirtualnym. Udostępniali wykłady w postaci
elektronicznej, a studenci
nie tylko mogli go obejrzeć,
ale również pobrać na komputer, by w swoim tempie
przyswoić zawarty w nim
materiał. Potem wykonywali udostępniane na zajęciach
ćwiczenia: albo bezpośrednio
na platformie — w postaci testów, quizów, albo po pobraniu ich na swój komputer, do
wykonania w dowolnym czasie, z koniecznością przesłania ich w ciągu tygodnia na
platformę do oceny. Forum
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udostępnione na danym
przedmiocie pozwalało na
interakcję, wzajemną dyskusję na dany temat, zgłaszanie pytań i uzyskiwanie
odpowiedzi.
Ale kreatywność studentów
i wykładowców jest godna
podziwu — bo w trakcie realizacji danego przedmiotu
w formie zdalnej wykorzystywana była nie tylko Uczelniana Platformy do Zdalnej
Edukacji i Komunikacji.
— Na 12 kierunków studiów, prowadzonych na
trzech wydziałach naszej
uczelni, wykładowcy korzystali z różnych sposobów
komunikacji elektronicznej, wybranych wspólnie ze
studentami. Poczta elektroniczna, Skype czy inne komunikatory — do czasu pandemii korzystali z ich jedynie
między sobą studenci. Albo
taki komunikator głosowy
DISCORD… Dziś używają ich również wykładowcy.
W tym szczególnym okresie
wszyscy codziennie uczyli się
wzajemnie — opowiada Wiesław Wernik.

Akurat władze Państwowej
Uczelni Zawodowej stworzyły
warunki, by sieć akademicka
obejmująca całą społeczność
— choć rozproszoną po domach — działała sprawnie
i na bieżąco doskonaliła się
w formie zdalnej realizacji
toku studiów. Z kolei kadra
dydaktyczna ma swój wirtualny pokój online, w którym
wymienia się informacjami
i doświadczeniem dotyczącym metod i technik kształcenia na odległość oraz wypracowuje strategię dotyczącą
kolejnego etapu, czyli metod
zaliczenia poszczególnych
przedmiotów i semestru.
— Choć do swojego wirtualnego świata wykładowców wpuścili też studenci
— mówi Wiesław Wernik.
— Na przykład do mailowego konta grupowego, pokoi
na różnych serwerach, na
których działali jako dana
grupa. Cała społeczność
akademicka rozumie powagę
sytuacji i działamy wspólnie,
by nauczanie przeniesione
w wirtualną rzeczywistość
spełniło pokładane w nim

oczekiwania. Semestr letni,
jak co roku, kończy się 30
września, mamy nadzieję, że
do tego czasu uda nam się
zrealizować program kształcenia przewidziany tokiem
studiów. No i przygotowujemy się do przeprowadzenia
rekrutacji na rok akademicki
2020/2021. Maturzystom na
pewno wyjdziemy naprzeciw,
dostosowując rekrutację się
do sytuacji, w której przyjdzie
nam funkcjonować. Jesteśmy
jedyną uczelnią publiczną
w regionie, dlatego pragniemy stworzyć warunki, by jak
najwięcej młodzieży mogło
studiować bezpłatnie, jak
najbliżej miejsca swojego zamieszkania.
Egzaminy dyplomowe
Też odbywały się przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa wynikających
z przepisów wewnętrznych
i powszechnie obowiązujących, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
Akurat w Państwowej
Uczelni Zawodowej im. I.

Mościckiego w Ciechanowie
dyplomanci zobowiązani
byli na egzamin dyplomowy
stawić się przed budynkiem,
skąd zapraszano ich do sali,
w której zgodnie z procedurą
odbywała się obrona. Zaraz
po niej student opuszczał
uczelnię. W trybie indywidualnym, po kilka osób dziennie, obrony zaczęły się pod
koniec maja i trwały przez
cały czerwiec i część lipca.
— Ukończenie studiów
w okresie pandemii, potwierdzone pomyślnie zdanym
egzaminem dyplomowym
wymagało wzmożonej pracy
i samodyscypliny — podsumowuje Wiesław Wernik.
— Szlifowanie pracy inżynierskiej w domowym zaciszu,
zdalne konsultacje z promotorem, przygotowanie się do
egzaminu dyplomowego, bieżące uczestnictwo w zajęciach
zdalnych oraz ich zaliczenie
— to nowa rzeczywistość,
przez którą z sukcesem przeszli nasi tegoroczni już absolwenci.
Paweł Jaszczanin
Magdalena Maria Bukowiecka

Fot. Adobe Stock
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RANKING UCZELNI NIEPUBLICZNYCH 2019
2018

2017

2016

WSK

2019

Nazwa uczelni

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

1

1

1

100

20=

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2

2

2

74.7

20=

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

20=

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

2019

Nazwa uczelni

1
2

z siedzibą w Warszawie

2018

2017

2016

WSK

26

19

14

37.8

-

15

19

37.7

23

19

21

37.4

3

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

3

3

4

66.1

23

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

19

16

29

36.2

4

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

4

4

3

65.1

24=

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

26

35

29

35.8

5

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

5

6

5

60.1

24=

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

40

38

33

35.5

6=

Collegium Civitas w Warszawie

7

6

7

56.9

6=

Akademia WSB

6

5

10

56.7

26

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

23

24

16

34.2

8=

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha

9

10

9

53.9

27=

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

32

19

29

33.1

27=

Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

37

36

51-60

33.1

Korfantego w Katowicach
8=

Krakowska Akademia im. Andrzeja

8

8

6

53.9

Frycza Modrzewskiego w Krakowie

w Toruniu

29

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

28

27

33

32.7

30=

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

28

33

39

31.0

10

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

11

13

12

52.0

30=

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

42

-

37

30.8

11

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

9

9

8

47.5

30=

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

40

36

42

30.7

12*

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

14

14

26

46.7

30=

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

47

48

61-70

30.5

34

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

37

38

51-60

30.3

50+

43

35

29.5

37

31

28

29.1

w Bielsku-Białej
12*

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

28

32

27

44.1

12

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

17

19

25

44.0

35=

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

13

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

19

28

22

43.0

35=

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

14

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

16

17

15

42.3

15

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

32

-

61-70

41.3

35=

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

45

41

-

29.0

16=

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

11

23

49

40.5

38=

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

42

45

40

28.6

16=

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

35

30

16

40.1

38=

Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie

47

50+

51-60

28.2

40

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

50+

50+

61-70

24.1

im. Wincentego Pola w Lublinie

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

w Warszawie

we Wrocławiu

z siedzibą w Wałbrzychu

16=

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

19

45

51-60

40.0

41

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

50+

50+

61-70

23.4

19

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

22

18

37

38.1

42

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

47

50+

51-60

22.6

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyﬁkowane na pozycjach ex aequo.
Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, perspektywy.pl

METODOLOGIA RANKINGU
UCZELNI AKADEMICKICH

Ranking Uczelni Niepublicznych uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub
jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły
udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum
200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
PRESTIŻ 10%
• Ocena przez kadrę akademicką – liczba
wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy

habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). Łącznie
uwzględniono głosy oddane przez ponad
2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych. W

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych
na uczelnie będące podstawowym miejscem
zatrudnienia respondenta. Badanie, przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na
trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie
niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja
Edukacyjna Perspektywy. (10%)
ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 25%
• Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym
przeprowadzonym w kwietniu 2019 na
zlecenie Perspektyw przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie
przeprowadzono kombinowaną metodą
CATI-CAWI
(telefoniczno-internetową),
na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w
Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze
wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie województwa. Wskaźnik końcowy uwzględnia
wyniki badań przeprowadzonych w trzech
ostatnich latach (łącznie przebadano 5400
przedsiębiorstw). (10%)
• Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich
zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy
parametry badania: zarobki w odniesieniu do
zarobków w powiecie zamieszkania (waga
0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i
ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia
w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (15%)

SIŁA NAUKOWA 30%
• Ocena parametryczna – suma ważonych
ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW. Źródło: KEJN.
(8%)
• Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako
suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do
doktorskich. Źródło: POL-on. (7%)
• Uprawnienia doktorskie – liczone jako
suma uprawnień doktorskich oraz stosunek
liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. Źródło: POL-on. (6%)
• Nasycenie kadry osobami o najwyższych
kwaliﬁkacjach – wskaźnik zdeﬁniowany
jako liczba wysokokwaliﬁkowanej kadry
nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab.
lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej
liczby nauczycieli akademickich uczelni.
Źródło: POL-on. (4%)
• Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdeﬁniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych
uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2016 i 2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof.
z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr
zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło:
POL-on. (3%)
• Prowadzone kierunki magisterskie –
suma prowadzonych kierunków II stopnia
i jednolitych magisterskich oraz stosunek
liczby prowadzonych kierunków studiów II
stopnia i jednolitych magisterskich do liczby
prowadzonych kierunków studiów I stopnia.
Źródło: POL-on. (2%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 15%
• Dostępność kadr wysokokwaliﬁkowanych – liczba nauczycieli akademickich
zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą
1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0)
w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych
uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów
niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POLon. (10%)
• Akredytacje – liczba posiadanych przez
uczelnię aktualnych akredytacji i certyﬁkatów międzynarodowych oraz akredytacji
PKA z oceną wyróżniającą. Źródło: PKA (5%)
INNOWACYJNOŚĆ 8%
• Pozyskane środki z UE – wskaźnik mierzony wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR,
PC, WER, RPO, SBCCP. Źródło: Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju. (4%)
• Efektywność pozyskiwania zewnętrznych
środków ﬁnansowych na badania – suma
środków ﬁnansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu)
w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5
oraz prof. z wagą 2,0). Źródło: POL-on. (1%)

mierzony liczbą studentów studiujących w j.
obcych w roku akad. 2018/19 w odniesieniu
do ogółu studentów. Źródło: POL-on oraz
dane własne Perspektyw. (4%)
• Studenci cudzoziemcy – liczba studentów
obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby
studentów. Źródło: POL-on. (3%)
• Nauczyciele akademiccy z zagranicy –
liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli
akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba
studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące jeden semestr, w roku akad. 2018/19,
w proporcji do ogólnej liczby studentów.
Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba
studentów przyjeżdżających w ramach
wymiany zagranicznej, na co najmniej 3
miesiące, w roku akad. 2018/19, w proporcji
do ogólnej liczby studentów. Źródło: POLon. (1%)
• Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi
min. 10 studentów cudzoziemców. Źródło:
POL-on. (1%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%
• Programy studiów w językach obcych
– wskaźnik liczony jako suma programów
studiów prowadzonych w językach obcych
w roku akad. 2018/19. Źródło: POL-on oraz
dane własne Perspektyw. (4%)
• Studiujący w językach obcych – wskaźnik

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej
procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie
o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyﬁkowane na
pozycjach ex aequo.

VADEMECUM
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UCZNIA I STUDENTA

RANKING PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH 2019
2019

Nazwa uczelni

1

Akademia im. Jakuba z Paradyża

WSK

2019

Nazwa uczelni

WSK

100

16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

70.5

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

69.3

91.2

17=

Podlaskiej

17=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

69.2

3

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

90.5

17=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

69.2

4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego

84.3

20=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

68.4

81.7

20=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

67.9

2

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej

w Wałbrzychu

w Gnieźnie
5

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

66.6

6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

79.9

23=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda

64.7

7

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

78.5
23=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

w Łomży
8=

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

77.8

8=

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

77.7

w Nowym Targu
10

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta

76.9

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica

75.2

w Pile

Pileckiego w Oświęcimiu
64.6

Komeńskiego w Lesznie
25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

62.5

26

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

60.7

27

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

60.0

28

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

59.4

29

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

58.8

30

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

57.7

12

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

74.4

31

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

53.6

13=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia

72.8

32

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

51.1

im. Sz. Szymonowica w Zamościu

w Krośnie
13=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda

72.4

33

15

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława

50.3

Tarnowskiego w Tarnobrzegu

F. Szczepanika w Suwałkach
71.5

34

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

48.5

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyﬁkowane na pozycjach ex aequo.
Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, perspektywy.pl

METODOLOGIA RANKINGU
PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ
ZAWODOWYCH

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w
ramach danego wskaźnika. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi
odniesionymi do najlepszego wyniku w danym wskaźniku (np. wartość
64,5 oznacza, że dana uczelnia uzyskała 64,5% wyniku najlepszej uczelni
w danym wskaźniku).

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

PRESTIŻ 10%
• Ocena przez kadrę akademicką – liczba
wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień
w czterech ostatnich latach). Łącznie
uwzględniono głosy oddane przez ponad
2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych. W
badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym
miejscem zatrudnienia respondenta.
Badanie, przeprowadzone metodą CAWI
w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ)
zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (10%)

Wskaźnik końcowy uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich
latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (15%)
• Ekonomiczne losy absolwentów –
wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz
stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy
Absolwentów przeprowadzonego przez
MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.
Wskaźnik uwzględnia trzy parametry
badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5),
doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w
powiecie zamieszkania (waga 0,25). (15%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 30%
• Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym
przeprowadzonym w kwietniu 2019 na
zlecenie Perspektyw przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie
przeprowadzono kombinowaną metodą
CATI-CAWI (telefoniczno-internetową),
na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę
w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa
ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie
województwa.

SIŁA NAUKOWA 30%
• Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz
prowadzonych kierunków II stopnia z wagą
0,5. Źródło: POL-on. (12%)
• Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na
uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem
prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło:
POL-on. (8%)

• Ocena parametryczna – suma ważonych
ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW
(liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (5%)
• Rozwój kadry własnej – liczba tytułów
i stopni naukowych uzyskanych przez
pracowników uczelni w latach 2016 i
2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą
2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło:
POL-on. (5%)
WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%
• Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich
zatrudnionych na etacie (dr z wagą 1,0; dr
hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w
stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on. (10%)
INNOWACYJNOŚĆ 5%
• Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych
w ramach programów Unii Europejskiej –
IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. (5%)
UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%
• Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej
liczby studentów. Źródło: POL-on. (5%)

• Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców w stosunku do ogólnej
liczby nauczycieli akademickich. Źródło:
POL-on. (3%)
• Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi
min 10 studentów cudzoziemców. Źródło:
POL-on. (3%)
• Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba
studentów wyjeżdżających w ramach
wymiany zagranicznej, na co najmniej
3 miesiące, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło:
POL-on. (2%)
• Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach
wymiany zagranicznej, na co najmniej 3
miesiące, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło:
POL-on. (2%)
Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub.
latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku).
Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących
się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.
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UCZNIA I STUDENTA

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2019
2019

Nazwa uczelni

1

Uniwersytet Warszawski

2018

2017

2016

WSK

2019

Nazwa uczelni

2018

2017

2016

WSK

1

1

1

100

48=

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

51-60

51-60

46

39.5

2

Uniwersytet Jagielloński

1

1

2

99.2

48=

Politechnika Opolska

48

46

49

39.1

3

Politechnika Warszawska

3

3

4

80.1

48=

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

51-60

51-60

51-60

39.1

4

Akademia Górniczo-Hutnicza

5

6

6

78.4

48=

Uniwersytet Szczeciński

51-60

48

51-60

39.0

5

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

4

4

3

77.2

48=

Uniwersytet Opolski

51-60

51-60

51-60

39.0

6

Politechnika Wrocławska

6

4

5

73.2

51-60

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

61-70

51-60

61-70

-

7

Politechnika Gdańska

9

10

15

64.2

51-60

Akademia WSB

51-60

61-70

71-80

-

8=

Uniwersytet Wrocławski

8

7

7

61.8

51-60

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

61-70

61-70

71-80

-

8=

Gdański Uniwersytet Medyczny

7

8

9

61.7

8=

Politechnika Łódzka

12

14

14

61.5

51-60

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

51-60

47

51-60

-

im. Jana Długosza w Częstochowie

11

Politechnika Śląska

9

13

19

59.6

51-60

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

51-60

61-70

61-70

-

12

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

21

19

12

58.7

51-60

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

61-70

61-70

51-60

-

13=

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

17

25

22

57.5

51-60

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

46

51-60

61-70

-

13=

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

12

15

18

57.3

51-60

Uniwersytet Rzeszowski

51-60

50

51-60

-

15=

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12

12

11

56.9

61-70

Akademia Pedagogiki Specjalnej

71-80

80+

71-80

-

15=

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11

9

10

56.5

61-70

Akademia Pomorska w Słupsku

61-70

61-70

71-80

-

15=

Warszawski Uniwersytet Medyczny

12

10

8

56.4

61-70

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

71-80

80+

80+

-

18=

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

12

15

23

55.9

61-70

Collegium Civitas w Warszawie

61-70

61-70

71-80

-

18=

Pomorski Uniwersytet Medyczny

26

30

32

55.7

61-70

Politechnika Koszalińska

61-70

61-70

61-70

-

20=

Politechnika Poznańska

17

20

17

55.3

61-70

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

42

51-60

45

-

20=

Uniwersytet Łódzki

20

15

16

55.0

61-70

Politechnika Świętokrzyska

61-70

61-70

51-60

-

22

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

34

32

29

54.8

61-70

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

48

44

44

-

23=

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

21

24

24

53.8

61-70

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

44

35

50

-

23=

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

29

22

25

53.7

61-70

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

51-60

61-70

61-70

-

25=

Uniwersytet Śląski

21

18

13

52.7

71-80

Akademia Ignatianum w Krakowie

81-90

80+

80+

-

25=

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

19

20

20

52.5

71-80

Akademia Morska w Szczecinie

71-80

-

-

-

27

Uniwersytet Gdański

24

22

21

51.9

71-80

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 71-80

80+

80+

-

28=

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

27

26

28

50.7

71-80

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

71-80

71-80

61-70

-

28=

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

29

29

27

50.6

71-80

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

81-90

71-80

71-80

-

30

Śląski Uniwersytet Medyczny

24

30

30

50.2

71-80

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

71-80

71-80

51-60

-

31=

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

40

41

39

49.2

71-80

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

61-70

80+

80+

-

31=

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

27

32

35

48.9

71-80

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

71-80

80+

-

-

33=

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

29

27

26

47.5

71-80

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

71-80

51-60

71-80

-

33=

Politechnika Lubelska

34

35

33

47.2

71-80

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

71-80

-

-

-

33=

Politechnika Krakowska

38

43

41

47.0

80+

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

90+

80+

80+

-

36=

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

32

39

42

46.1

80+

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 71-80

71-80

71-80

-

80+

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 81-90

71-80

71-80

-

z siedzibą w Warszawie

w Warszawie

36=

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

44

39

38

45.9

36=

Politechnika Częstochowska

36

42

43

45.8

80+

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

81-90

80+

61-70

-

39=

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

32

27

31

45.3

80+

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha

81-90

80+

80+

-

39=

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

38

35

40

45.3

39=

Uniwersytet w Białymstoku

71-80

61-70

61-70

-

42=

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

42=

-

-

-

-

Korfantego w Katowicach
80+

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

46

45

37

45.3

51-60

49

47

44.3

Uniwersytet Zielonogórski

50

51-60

51-60

44.2

80+

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

44

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

40

35

34

43.0

80+

Uniwersytet Morski w Gdyni

81-90

71-80

80+

-

45

Wojskowa Akademia Techniczna

36

34

36

42.0

80+

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

90+

80+

-

-

46

Politechnika Białostocka

42

51-60

51-60

41.3

80+

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

90+

80+

-

-

47

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

50

51-60

47

40.3

80+

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

90+

80+

80+

Modrzewskiego w Krakowie

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyﬁkowane na pozycjach ex aequo.
Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, perspektywy.pl
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UCZNIA I STUDENTA

METODOLOGIA RANKINGU
UCZELNI AKADEMICKICH

Ranking obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne),
które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia
doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W
Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono uczelnie, które miały
minimum dwa roczniki absolwentów.
PRESTIŻ 14%
• Ocena przez kadrę akademicką – liczba
wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy oraz doktorzy habilitowani,
którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech
czterech latach). Łącznie uwzględniono
głosy oddane przez ponad 2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i nowo
mianowanych doktorów habilitowanych. W
badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych

na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie,
przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na
trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie
niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja
Edukacyjna Perspektywy. (12%)
• Uznanie międzynarodowe – kryterium
mierzone pozycją uczelni w rankingach
światowych. (2%)
ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 15%

• Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym
przeprowadzonym w kwietniu 2019 na
zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych
INDICATOR. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800
przedsiębiorstw, posiadających główną
siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz
wszystkie województwa. Kryterium końcowe
uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych
w trzech ostatnich latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (10%)
• Ekonomiczne losy absolwentów – kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości
zarobków absolwentów danej uczelni oraz
wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW
z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik
uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie
zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w
pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle
stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania
(waga 0,25). (5%)
INNOWACYJNOŚĆ 8%
• Patenty, prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i
za granicą w latach 2017-2018 w odniesieniu
do liczby prof., dr. hab. i dr. zatrudnionych w
uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)
• Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w
ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR,
PC, WER, RPO, SBCCP. (3%)
POTENCJAŁ NAUKOWY 15%
• Ocena parametryczna – suma ważonych

ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie
dotacji). Źródło: KEJN. (10%)
• Nasycenie kadry osobami o najwyższych
kwaliﬁkacjach – kryterium zdeﬁniowane
jako liczba wysokokwaliﬁkowanej kadry
nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab.
lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej
liczby nauczycieli akademickich uczelni.
Źródło: POL-on. (3%)
• Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby
uprawnień habilitacyjnych do doktorskich.
Źródło: POL-on. (1%)
• Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień
doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień
doktorskich do magisterskich. Źródło: POLon. (1%)
EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 23%
• Efektywność pozyskiwania zewnętrznych
środków ﬁnansowych na badania – suma
środków ﬁnansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu)
w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5
oraz prof. z wagą 2,0). (5%)
• Rozwój kadry własnej – kryterium zdeﬁniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych
uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2017 i 2018 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof.
z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr
zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło:
POL-on. (4%)
• Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów
i stopni naukowych nadanych przez uczelnię
w latach 2017 i 2018 (dr z wagą 1,0; dr hab.
z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0) w stosunku do
prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na
etacie. Źródło: POL-on. (3%)
• Publikacje – liczba publikacji uwzględnio-

nych w bazie SCOPUS w latach 2014-2018,
w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli
akademickich. źródło: SciVal. (2%)
• Cytowania – liczba cytowań publikacji
uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata
2014-18, w stosunku do liczby tych publikacji. Nie uwzględniono autocytowań. Źródło:
SciVal. (3%)
• FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
– wskaźnik określa relację liczby cytowań
otrzymanych przez publikację do średniej
liczby cytowań otrzymanych przez podobne
publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za
lata 2014-18. Źródło: SciVal. (3%)
• Top 10 (Publications in Top 10 Journal
Percentiles) – wskazuje w jakim stopniu
publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie.
Wskaźnik liczony jest stosunkiem publikacji
znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w
stosunku do wszystkich publikacji uczelni w
latach 2014-2018. Źródło: SciVal. (3%)
WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%
• Dostępność kadr wysokokwaliﬁkowanych – liczba nauczycieli akademickich
zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą
1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0)
w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych
uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów
niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POLon (5%)
• Akredytacje – liczba posiadanych przez
uczelnię aktualnych akredytacji i certyﬁkatów międzynarodowych oraz akredytacji
PKA z oceną wyróżniającą. (5%)
UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%
• Programy studiów w językach obcych
– parametr liczony jako suma programów

15

studiów prowadzonych w językach obcych
w roku akad. 2018/19. Źródło: POL-on oraz
dane własne Fundacji. (3%)
• Studiujący w językach obcych – parametr
mierzony liczbą studiujących w j. obcych w
roku akad. 2018/19 w odniesieniu do ogółu
studentów. Źródło: POL-on oraz dane własne Fundacji. (3%)
• Studenci cudzoziemcy – liczba studentów
obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby
studentów. Źródło: POL-on (3%)
• ICI (Collaboration Impact) – wskaźnik mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych
przez publikacje posiadające współautora
z zagranicy w latach 2014-2018. Źródło:
SciVal. (2%)
• Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców
w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli
akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany
zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące jeden
semestr, w roku akad. 2018/19, w proporcji do
ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)
• Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba
studentów przyjeżdżających w ramach
wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2018/19, w proporcji do
ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
• Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi
min 10 studentów cudzoziemców. Źródło:
POL-on (1%)
Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej
procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie
o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyﬁkowane na
pozycjach ex aequo.
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chemia stosowana

: SURJUDPLH VWXGLöZ R SURğOX SUDNW\F]Q\P ZLÚNV]RĂÊ ]DMÚÊ
VWDQRZLÈ ODERUDWRULD L ÊZLF]HQLD PDMÈFH QD FHOX UR]ZLMDQLH
VDPRG]LHOQHJR L NUHDW\ZQHJR P\ĂOHQLD MDN UöZQLHĝ QDE\FLH
XPLHMÚWQRĂFLSUDNW\F]QHJR]DVWRVRZDQLDSR]QDQHMZLHG]\
3URJUDP VWXGLöZ MHVW XNLHUXQNRZDQ\ SU]HGH ZV]\VWNLP QD
Z\NV]WDïFHQLHDEVROZHQWöZZ]DNUHVLHDQDOLW\NLSUöEHNĂURGRZLVNR
Z\FK VXURZFöZ L SURGXNWöZ FKHPLL ĂURGRZLVND FKHPLL ĝ\ZQRĂFL
LNRVPHW\NöZRUD]WHFKQRORJLLFKHPLF]QHM
6WXGHQFL SR]QDMÈ VSHF\ğNÚ SUDF\ L RUJDQL]DFML ODERUDWRULöZ
STUDIA 3-letnie
NRQWUROQRSRPLDURZ\FK Z ]DNïDGDFK SUDF\ ] EUDQĝ\ FKHPLF]QHM
L UROQRVSRĝ\ZF]HM RUD] QDEÚGÈ SUDNW\F]QH XPLHMÚWQRĂFL VWRVRZD
(licencjackie)
QLD UöĝQ\FK PHWRG EDGDZF]\FK L REVïXJL VSHFMDOLVW\F]QHJR VSU]ÚWX
3URğOSUDNW\F]Q\
NRQWUROQRSRPLDURZHJR
$EVROZHQFLEÚGÈPRJOL]QDOHěÊ]DWUXGQLHQLHZZ\VSHFMDOL]RZDQ\FK
PLHVLÚF]QHSUDNW\NL
ODERUDWRULDFK DQDOLW\F]Q\FK SU]HP\VïRZ\FK VDQLWDUQRHSLGHPLROR
ZVSHFMDOLVW\F]Q\FK
JLF]Q\FK IDUPDFHXW\F]Q\FK NU\PLQDOLVW\F]Q\FK UROQLF]\FK Z MHG
laboratoriach
QRVWNDFK]DMPXMÈF\FKVLÚRFKURQÈĂURGRZLVNDRUD]ZV]NROQLFWZLH

LSU]HGVLÚELRUVWZDFK

Nowe laboratoria

1RZDDSDUDWXUDLVSU]ÚWODERUDWRU\MQ\

.DGUDQDXNRZD8:0Z2OV]W\QLH
80.Z7RUXQLXVSHFMDOLĂFL
]SU]HP\VïX

POQ]ïQDXWZRU]HQLH
nowoczesnej infrastruktury
dydaktycznej
85120otbr-B -G
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Absolwent znajdzie zatrudnienie w wyspecjalizowanych
ODERUDWRULDFKDQDOLW\F]Q\FKSU]HP\VïRZ\FK
VDQLWDUQRHSLGHPLRORJLF]Q\FKIDUPDFHXW\F]Q\FK
NU\PLQDOLVW\F]Q\FKUROQLF]\FKZMHGQRVWNDFK
]DMPXMÈF\FKVLÚRFKURQÈĂURGRZLVNDRUD]ZV]NROQLFWZLH

$EVROZHQWEÚG]LHSU]\JRWRZDQ\GRSRGMÚFLDSUDF\
ZHZïDVQ\PJRVSRGDUVWZLHRJURGQLF]\P
SU]HGVLÚELRUVWZDFK]ZLÈ]DQ\FK]V]HURNR
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SZKOŁA Z DALEKA
owa oczywiście
o zdalnej nauce,
którą wymusiła
pandemia, obostrzenia i nakaz
dystansowania się od innych. Co było inne? Z czym
tak konkretnie było trudniej
i dlaczego? Za czym prędko
zatęskniły dzieci, za czym ich
rodzice, a za czym nauczyciele? Jak wspierało ich wszystkich Ministerstwo Edukacji
Narodowej? Czy to czas stracony, czy przeciwnie — praca
był o wiele bardziej wydajna
i uczniowie. A nawet sami
nauczyciele zyskali w tym
czasie o wiele więcej wiedzy?
Z uczniami, ich rodzicami, a
także z nauczycielami — roz-

M

mawiałam w ostatnich dniach
tego wyjątkowego, bo wirusowego roku szkolnego 2019/20.
— Jaka ocenę należałoby
wystawić dziś zdalnemu
nauczaniu? Jak się pracowało
— lepiej czy gorzej?
— Zdecydowanie gorzej, ale
zdaję sobie sprawę z faktu, że
gorzej było nam wszystkim:
dzieciom i rodzicom też —
uważa Jolanta Dzieniszewska, nauczycielka klasy III
szkoły podstawowej. — Bo co
to za nauczanie, kiedy nie widzisz dziecka, nie możesz mu
udzielić natychmiastowej odpowiedzi na pytanie, wskazać
ewentualnych błędów lub zwyczajnie na gorąco pochwalić.

— Zdecydowanie gorzej i
zdecydowanie trudniej! —
bez wahania potwierdza moja
koleżanka Ania, mama 8-letniej Zuzi i 10-letniej Julii. —
Młodsza Zuzia ok. godz. 9:30
dostawała codziennie zadania
do wykonania, wspólnie z rodzicem oczywiście. A przecież
rodzice przebywający w tym
czasie w domach też pracowali. I już robił się problem,
bo zamiast wykonywać swoje
obowiązki — musieli pracować z dzieckiem. Tych zadań
było tyle, że jak zaczynaliśmy
ok. 9:30, to kończyliśmy ok.
13. A to przecież nie jest tak,
że powiesz dziecku: zrób to i
to, a ja w tym czasie pójdę na
górę i zajmę się swoimi obo-

wiązkami. Dziecko ma mnóstwo pytań, gubi się i rodzic
musi to wszystko tłumaczyć.
Generalnie naukę zdalną Zuzi
postrzegam jako totalną porażkę. Wszystko opierało się
na opiece, pracy i zaangażowaniu rodziców. Natomiast
Julia, która właśnie kończy
IV klasę, prawdziwe zajęcia
online zaczęła dopiero na
miesiąc przed końcem roku,
czyli raptem w trzecim miesiącu kwarantanny, czego
też zupełnie nie mogę pojąć.
Dlaczego z pięciu planowych
lekcji miała dziennie jedną
lub dwie? Niby szkoła początkowo tłumaczyła, że nie chce
wykluczać dzieci, które nie
mają dostępu do komputera

Fot. Adobe Stock

— BYŁO TRUDNIEJ, BYŁO WIĘCEJ PRACY, BYLIŚMY NIEPRZYGOTOWANI I POZOSTAWIENI SAMYM SOBIE
— MÓWIĄ ZGODNYM CHÓREM WSZYSCY: UCZNIOWIE, ICH RODZICE I NAUCZYCIELE…! I NIE KRYJĄ ROZGORYCZENIA. A
DODATKOWO NIKT NIE SPODZIEWA SIĘ, BY WE WRZEŚNIU SYTUACJA WRÓCIŁA DO NORMALNOŚCI…

STATYSTYKI

Korzystanie z komputera i Internetu osób w wieku 16–74 lata w 2019 r.
Korzystanie z Internetu
codziennie lub prawie codziennie

Posługiwanie się komputerem
codziennie lub prawie codziennie

Korzystanie z portali społecznościowych

Korzystanie z bankowości internetowej

Korzystanie z uslug administracji publicznej online
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i/lub sieci. Ale ja uważam, że
w ten sposób elektronicznie
wykluczyła te dzieci, które
dostęp mają. I też mnie to
nie cieszyło. Tym bardziej, że
wiem, że wiele olsztyńskich
szkół publicznych świetnie
sobie z tym nauczaniem online poradziło i sprostało wyzwaniom. W-f-u Julia praktycznie nie miała…
— Miałam zapytać, czy ta
zdalna nauka Zuzi i Julii wymagała od Ciebie większego
zaangażowania niż normalnie, ale już widzę, że nie ma o
co pytać — wymagała…
— Tak, a po zajęciach robiliśmy jeszcze, od razu, żeby
już potem mieć jakiś oddech
od tego wszystkiego — i one,
i ja — prace domowe. Tak,
żeby wszystko do godziny 17
przesłać pani do weryﬁkacji.
To też trzeba pamiętać. A czasem już wolałabym zapłacić
za dodatkowe zajęcia online,
żeby po prostu córki naprawdę rzetelnie przyswajały poszczególne lekcje, wynosiły z
nich prawdziwą wiedzę i nie
traciły cennego czasu.

— Ale to chyba nie o to
chodzi…
— No nie… Najgorszy był
ten angielski. Pani, zresztą
bardzo młoda osoba, która powinna nieźle orientować się w multimedialnym
wsparciu zajęć, raz w tygodniu przesyłała powiedzmy
15 zadań do wykonania w
ciągu tygodnia. Przecież takie dziecko w II klasie nie
da rady podzielić sobie tego
materiału na cały ten czas…!
Znów trzeba było wspólnie
usiąść i podzielić ten materiał na porcje do wykonania i
przyswojenia w ciągu całego
tygodnia. A wiele narzędzi
online dostępne jest bezpłatnie. Wystarczyłoby, żeby
nauczyciel znalazł jakąś platformę i po prostu jej używał.
— To była przede wszystkim praca zupełnie inna od
tej, którą wykonywałam do
tej pory. I już przez samo to
było trudniej — mówi Beata
Beyer, nauczycielka biologii,
geograﬁi i chemii w klasach
V-VIII w szkole podstawowej w Srokowie. — Trudność
polegała choćby na tym, że

praktycznie z dnia na dzień
trzeba było przestawić się na
zupełnie nowy styl pracy. Z
tym, że na samym początku
nikt tak dokładnie nie wiedział, jaki konkretnie ten
styl pracy ma być. Rozporządzenie MEN z jednej strony
nakazywało zamknięcie szkół
i przejście na zdalny tryb nauczania — ale z drugiej, nie
dawało żadnych konkretnych
wskazówek odnośnie do procesu nauczania. Pozostawiało
szkole całkowitą dowolność,
a tak naprawdę pozostawiało
nas po prostu samym sobie.
Odbyła się zatem rada pedagogiczna — też online… Jak
kto mógł i jakie miał pomysły, to dzielił się nimi z resztą
grona i radziliśmy, co wdrażamy i jak. Te rady odbywaliśmy zresztą regularnie, by na
bieżąco dzielić się i nowymi
pomysłami, i wnioskami z
tych już wdrożonych; żeby
po prostu szybko reagować:
co zmieniamy, co zostawiamy,
co można ulepszyć…
— Co konkretnie się zmieniło?

— Od samego początku postanowiliśmy używać głównie
dziennika Librus — tłumaczy
Beata Beyer. — Po prostu nie
chcieliśmy mnożyć tych platform online. I dziś widzę,
że część uczniów odnalazła
się w tym nowym systemie,
ale część zaczęła mieć wręcz
niepokojąco lepsze stopnie…! Ale byli też tacy, którzy kompletnie odpuścili,
nie uczestniczyli w zajęciach
i był z nimi wręcz utrudniony
kontakt. Na szczęście takich
uczniów mieliśmy niewielu.
No i faktem jest, że w naszej
szkole w dzienniku Librus
wyraźnie oddzieliliśmy oceny sprzed zdalnego nauczania
od tych zdobytych już online i
na te drugie przy klasyﬁkacji
rocznej patrzyliśmy nieco z
przymrużeniem oka. A pracowaliśmy zgodnie z planem
lekcyjnym. Na początku każdej lekcji wysyłałam uczniom
wiadomość mailową przez
Librusa, podając temat i cel
lekcji oraz numery stron w
podręczniku, gdzie znajdą
materiały. Do tego przedstawiałam im najistotniejsze
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kwestie z tematu, wyjaśnienia tych najtrudniejszych
zagadnień, z podaniem strony w podręczniku z materiałami typu tabela, schemat,
rysunek. Często załączałam
link do ﬁlmiku lub ciekawej
strony internetowej związanej z tematem. Na końcu
podawałam krótką notatkę do zeszytu. Przed lekcją
online również przesyłałam
uczniom krótką informację
o tym, o czym będzie mowa
na lekcji. Co do prac domowych — korzystałam głównie
z platformy LearningApps,
na której założyłam konto każdej klasie, a dalej —
wszystkim uczniom. Czasem
wyszukałam jakieś interesujące zadanie do wykonania,
a czasem sama takie tworzyłam. Większość uczniów
bardzo chętnie pracowała tą
metodą. Od czasu do czasu
korzystałam też z platformy
e-podręczniki. Generalnie
starałam się używać jak najmniej różnorodnych platform
— bo im więcej tych haseł i

loginów, tym większy chaos i
problem, także dla rodziców.
I miałam też taką zasadę, by
wiadomości wysyłać zarówno na konto ucznia, jak i jego
rodzica.
— Samo sprawdzanie nadsyłanych przez dzieci prac
domowych zajmowało mi
o wiele więcej czasu i generalnie spędzało sen z powiek…! — wspomina Jolanta
Dzieniszewska. — Każdemu
chciałam udzielić jak najpełniejszej informacji zwrotnej,
wytłumaczyć poszczególne
błędy, a czasem zwyczajnie
podziękować za zaangażowanie. I sama zobacz: uczeń
napisał Francja małą literą.
W klasie natychmiast napisałabym to na tablicy i
widzieliby wszyscy — i ci,
co znają tę zasadę, i ci, co
jeszcze się gubią. A tu musiałam każdemu wskazywać
na te powtarzające się błędy
osobno. W starszych klasach
może było trochę łatwiej, bo
tam jest ocena cyfrowa — w
klasach I-III obowiązuje oce-

na opisowa … Wiem też, że
rodzice się na nas denerwowali za dużą ilość tych prac
domowych. Dlatego zadając
uczniom ćwiczenia mocno
wyważałam, czy aby nie za
dużo im daję. Chodziło mi
o to, by dziecko nie spędzało
nad zadaniami wielu godzin.
A mimo to wiem, że nie wszyscy byli zadowoleni…

Fot. Adobe Stock
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— A czego brakowało
wszystkim?
— Dzieciom brakowało też
bardzo kontaktów z rówieśnikami, interakcji, jakiejś
pozawerbalnej wymiany zdań
— opowiada Jolanta Dzieniszewska. — Tym bardziej, że
dzieci czasem powiedzą mało
albo w ogóle nic — a nauczyciel potraﬁ jednak z gestów i
tzw. body language odczytać
mnóstwo komunikatów dziecka. Nic dziwnego, że — gdy
się już połączyliśmy — dzieci
zaczynały od spontanicznej
wymiany uwag i zwyczajnych rozmów, potem szło
chwalenie się tym czy tam-

STATYSTYKI

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2018/2019

Udział osób w wieku
16–18 lat w ludności
ogółem w 2018 r.
3,3 – 3,6
3,1 – 3,2
2,9 – 3,0
2,5 – 2,8
Udział uczniów:
Liceów ogólnokształcących
Techników
Szkół branżowych I stopnia
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tym, choćby nową fryzurą,
w ogóle kilka dobrych minut
upływało też na samym oglądaniu siebie i cieszeniu tym
połączeniem. Wiele było tych
chwil wzruszających: kiedy
dzieci wyrażały jak bardzo
tęsknią za sobą, za wyjściem
do szkoły, za budynkiem… Jeden z uczniów wręcz powiedział mi, że choć normalnie
nie znosi hałasu i często na
przerwach zostaje w klasie —
teraz zaczął za tym hałasem
tęsknić…!
— Zuzia dodatkowo uczęszcza jeszcze na niemiecki i tak
naprawdę jedynie te zajęcia
odbywały się rzeczywiście
zdalnie — opowiada Ania. —
I to te ostatnie zajęcia dobitnie uświadomiły mi, jak bardzo ona potrzebuje kontaktu
z rówieśnikami. Jeśli zajęcia
niemieckiego zaczynały się o
16, to Zuzia już o 15:30 samodzielnie siadała do komputera i sama włączała lekcję
— ale nie po to, by zdążyć. Po
to, by wcześniej porozmawiać
z koleżankami, które też już

PRAKTYCZNIE
Z DNIA NA DZIEŃ
TRZEBA BYŁO
PRZESTAWIĆ SIĘ
NA ZUPEŁNIE
NOWY STYL
PRACY. Z TYM,
ŻE NA SAMYM
POCZĄTKU NIKT
DOKŁADNIE
NIE WIEDZIAŁ,
JAKI ON MA
BYĆ. A DZIECIOM
BRAKOWAŁO
KONTAKTÓW
Z RÓWIEŚNIKAMI.

się zalogowały. Wszystkie są
jeszcze w takim wieku, że jakoś nie potraﬁą zadzwonić do
siebie i mieć ten kontakt telefonicznie. Potrzebują kontaktu wzrokowego. Po zajęciach
to samo — wszystkie zostawały, by jeszcze sobie porozmawiać. I to było świetne.
— Generalnie było w nauce zdalnej kilka pozytywów,
choćby brak konieczności
tego rannego wstawania,
pośpiechu… — przyznaje
Kornelia, uczennica klasy I
liceum ogólnokształcącego.
— Ale znów brak kontaktu z
koleżankami i kolegami przekreślał wszystko…! Bardzo
go brakowało i chyba w nauce zdalnej nic go nigdy nie
zastąpi. Nie da się. Tak samo
jak się nie da wszystkich kontaktów podtrzymać i rozwijać
przez telefon…
— Widzę, że praca nauczyciela z uczniem mocno zindywidualizowała się…
— Tak, ale wirus pokazał też
znaczne różnice między ucz-

niami, ich zaangażowanie i
wywiązywanie się z obowiązków. Wielu rodziców pilnowało swoich dzieci, przesyłali systematycznie prace do
sprawdzenia, ale byli tacy,
do których trzeba było pisać
dopominać się, a i tak efekty były mało owocne. To też
powodowało i pogłębiało te
różnice w poziomie wiedzy
u poszczególnych dzieci. W
przypadku tak długiej przerwy potem to ciężko nadrobić, wiele rzeczy już umyka.
Czasem w klasie globalnie
rzuca ci się w oczy jakiś nagminnie powtarzany błąd —
w pracy indywidualnej potraﬁ to, niestety, umknąć.
— Biologia i geograﬁa to
nie są przedmioty, w których jakichś kwestii nie da
się ewentualnie w prędkim
czasie nadrobić i uzupełnić
— dodaje Beata Beyer. —
Ale ja uczę też chemii w VII
i VIII klasie i już dziś wiem,
że będzie ciężko, bo zdalne
nauczanie tego przedmiotu
— to był koszmar…! Jest to

przedmiot naprawdę ścisły i
co ja się umordowałam, żeby
nauczyć siódmoklasistów
układania wzorów i pisania
reakcji chemicznych…! Jestem pewna, że gros uczniów
nie przyswoiło tych tematów
w wystarczającym stopniu.
Skutkiem czego do klasy
VIII przeszli z nieodpowiednim zasobem wiadomości i
umiejętności. Tym bardziej,
że prowadząc lekcje online,
a nie widząc uczniów — nie
jestem też w stanie choćby po
ich twarzach określić, czy oni
cokolwiek rozumieją — czy ni
w ząb. A tu kamerę nie każdy
chce włączyć, a żeby uczeń o
cokolwiek sam zapytał —
też nie ma co liczyć… Co do
niektórych uczniów, to ja
owszem, widziałam, że jest
zalogowany — co wcale nie
musiało oznaczać, że bierze
w lekcji czynny udział.
— A co będzie we wrześniu?
— Co do powrotu dzieci do
normalnego trybu nauczania,
jestem sceptyczna — mówi
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Ania. — Uważam, że powinny powstawać szkoły online,
bo różnie może być. A jeśli
nawet — to mogą być to szkoły w systemie mieszanym:
trochę na żywo, a trochę
online. I to nie tylko przez
pandemię. W nauczaniu online jest przyszłość, choć ten
kontakt i baczna obserwacja
ucznia jest jednak potrzebna.
Bo w szkole wszystko zależy
od nauczyciela, od jego pasji
i zaangażowania, które dzieci wyczuwają po prostu instynktownie. Ale pandemia
i zdalne nauczanie pokazały
też, że ci nauczyciele, którzy
do tej pory wydawali się pozbawieni inicjatywy — w pracy z dziećmi online pokazali
dużą sztukę i jestem im za to
bardzo wdzięczna.
— I ja śmiem wątpić — potwierdza Beata Beyer. — Nastawiam się raczej, że wrócimy do nauczania zdalnego.
Magdalena Maria Bukowiecka
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prowadzi nabór do placówek edukacyjnych
na rok 2020/2021
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5,752 mln PV

2,923 mln PV

1 ,074 mln UU

537 tys. UU
kwiecień
2019

Największy serwis
informacyjny w Olsztynie,
największy
w województwie

kwiecień
2020

kwiecień
2019

kwiecień
2020

ZASIĘG

ODSŁONY SERWISU

(Unikalni Użytkownicy)
wzrost 100%
rok do roku*

wzrost 96% rok do roku*

FACEBOOK
GAZETY
OLSZTYŃSKIEJ

33 378

106 560
Gazeta Olsztyńska

28 822
Radio Olsztyn

TVP3 Olsztyn

14 189
Olsztyn.com.pl

32 179

13 579
Nasz Olsztyniak

Twój Kurier
Olsztyński

9 066
Życie Olsztyna

(dane na dzień 21 maja 2020)

5 748

maj
2020

Zestawienie proﬁli mediów
w Olsztynie na Facebooku

Gazeta Wyborcza
Olsztyn

maj
2019

106 560

81 774

wzrost rok do roku
ponad 30%

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ
SZKOŁA OD WRZEŚNIA?
OPCJE SĄ TRZY — POWRÓT
DO TRADYCYJNEJ SZKOŁY
STACJONARNEJ, CO
W ZASADZIE PROPONUJE
RZĄD, SZKOŁA HYBRYDOWA,
CZYLI POŁĄCZENIE NAUKI
ZDALNEJ Z NAUKĄ W
SZKOLE ORAZ CAŁKOWICIE
ZDALNE NAUCZANIE.
RĄBKA TAJEMNICY
UCHYLIŁ JUŻ DARIUSZ
PIONTKOWSKI,
MINISTER EDUKACJI
NARODOWEJ. WIEMY
WIĘC, ŻE MINISTERSTWO
PRZYGOTOWUJE SIĘ NA
„WARIANT, W KTÓRYM
BĘDZIE MOŻLIWY POWRÓT
DO TRADYCYJNEJ
FORMY NAUKI, DO
DOTYCHCZASOWEJ
LICZEBNOŚCI KLAS,
GRUP”.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

