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Informacja ogólna o przebiegu Projektu 
Maj – czerwiec 2019  
   opracowanie założeń do II badania nt. Rankingi w strategiach uczelni, przez lidera projektu 
   opracowanie scenariusza ankiety  
   tłumaczenie w języku ukraińskim 
    konsultowanie ankiety z przewodniczącymi Konferencji Rektorów 
                  umieszczenie ankiety na portalu webankieta.pl 
13 czerwca 2019 r. 

spotkanie robocze badaczy ze strony polskiej w Warszawie  
Lipiec 2019 r.  

realizacja 2. badania: rozesłanie listów do rektorów po stronie polskiej i ukraińskiej 
Zaangażowanie ZRUU, FRP i KRASP 

15.07.2019 – 10.09.2019 r.  
Wypełnienie ankiet przez rektorów 

Wrzesień 2019 r.  
analiza wyników badań 
opracowanie raportów z badań 
II posiedzenie polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów w Warszawie  
w dn. 24.09.2019 
Przygotowanie materiałów dla rektorów 



 
 

 
 

 

 

 

• Metoda – ankieta  

• Rektorzy/Prorektorzy 25 uczelni publicznych na Ukrainie i 17 w Polsce 

 (stopa zwrotu – 100% ze strony ukraińskiej, 70% ze strony polskiej) 

• Średni czas wypełnienia ankiety: Polska - 48:33, Ukraina - 01:09:34 

• Różnorodność uczelni i geografia 

• Po 25 najważniejszych wniosków 

 

Respondenci: 

• rektorzy – 36% Ukraina, 47% Polska,  

• prorektorzy - 64% Ukraina, 53% Polska 

Ogólna informacja o badaniach 



 
Działania wspierające badania 

 
 

- Przygotowanie ankiety, minimalne obciążenie badaczy 

- Zaangażowanie narodowych konferencji rektorów  

- Korespondencja lidera projektu do uczelni polskich, komunikacja ze stroną ukraińską 

- Zaangażowanie i otwartość rektorów  

- Promocja projektu i badań na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych  

- Konsultacje z zespołem ekspertów KRASP 

- Narzędzia technologiczne – przygotowanie wstępnego raportu polskiego, zgenerowanego na podstawie 
oprogramowania 

- Wstępne opracowanie raportu ukraińskiego przez koordynatora programowego  

- Rozesłanie ciekawej literatury do wykorzystania  

- Uwzględnienie prac EUA pt. Rankings in Institutional Strategies and Processes: Impact or Illusion? (2014) 



Respondenci według typu uczelni - 
zestawienie 
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 • Część I. Znaczenie rankingów i ich kryteria 

Частина I. Значення рейтингів та їх критерії – 13 питань 
 
• Część II. Sposób wykorzystywania wyników rankingów w działaniach 

strategicznych uczelni 
Частина ІІ. Способи використання рейтингів у стратегічному розвитку 
університетів – 9 питань 

 
• Część III. Pytania uzupełniające nt. strategii rozwoju uczelni 
Частина ІІІ. Додаткові питання щодо стратегії розвитку університету – 7 
питань 
 
• Metryczka 
Метрична інформація – 2 питань 

 

Struktura ankiety 



 

 

 

 «Задля можливості бути успішними в єдиному Європейському 
просторі вищої освіти не існує іншого шляху як жити за єдиними 
правилами, а, отже - слідувати визнаним спільнотою критеріям, 
доти поки Ви не станете таким потужним гравцем, який може 

встановлювати власні правила гри за якими будуть згодні грати всі 
інші стейкхолдери» (Респондент український) 

«Aby odnieść sukces we wspólnym Europejskim Obszarze 
Szkolnictwa Wyższego, nie ma innego sposobu niż żyć według 

wspólnych zasad, a zatem podążać za uznanymi przez 
społeczność kryteriami, dopóki nie stanie się potężnym 

graczem, ustanawiającym własne zasady gry, według których 
zgodzą się grać  inni zainteresowani»  (Respondent Ukraiński) 



Część I. Znaczenie rankingów i ich kryteria 
Polska  
 • Rankingi mają wpływ na funkcjonowanie uczelni 

• rola strategiczna – wzajemny związek strategii z wynikami rankingów; 
• rola opiniotwórcza – medialna, promocyjna, prestiż; 
• rola audytorska – ranking pokazuje mocne i słabe strony; 
• rola drugorzędna – jest wiele innych, ważniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie 

uczelni; 

• Różne znaczenie krajowych (info dla studentów i władz uczelni) i 
międzynarodowych (pozycjonowanie uczelni w systemie, współpraca) 

• Główne kryteria – osiągnięcia badawcze, nieistotne – liczba cudzoziemców i sukcesy 
ekonomiczne absolwentów,  kształcenie 20% 

• Potrzeba rankingów według kryteriów, dyscyplin naukowych, kierunków  

• Zróżnicowane oceny poszczególnych rankingów  

• Akcent na krajowy ranking Perspektywy 

• Potrzeba ustabilizowania kryteriów oraz ich wyraźnego wskazywania 

• Potrzeba dokładniejszego poznania kryteriów przez uczelnie 

 

 



Część I. Znaczenie rankingów i ich kryteria 
Polska  
 • I rola strategiczna – wzajemny związek strategii z wynikami rankingów 

Ranking jako miara prestiżu jest podstawą do kreowania polityki naukowej jak i dydaktycznej w uczelni. 

(…)polityka rozwoju uczelni opiera się przede wszystkim na dążeniu do doskonałości i to ona jest podstawą do 
planowania działań. Rankingi są konsekwencją objętej strategii.  

• II rola opiniotwórcza – medialna, promocyjna, prestiż 
Rankingi są tematem interesującym dla mediów (…)  Awans w rankingu postrzegany jest jako sukces, spadek jest 
podstawą do krytycznych ocen. Równocześnie otoczenie i media nie dokonują szczegółowych analiz punktów rankingu, 
kierując się ogólnymi wynikami uczelni. 

• III rola audytorska – ranking pokazuje mocne i słabe strony 
         Uczelnia stara się niwelować słabe punkty 
         Staramy się na ich podstawie poprawiać słabsze strony, które obniżają naszą pozycję w rankingu 

• IV rola drugorzędna – jest wiele innych, ważniejszych czynników wpływających na 
funkcjonowanie uczelni 

             Uczelnia realizuje swoją misję niezależnie od wyników rankingów. 
           Na działalność uczelni wpływa wiele innych czynników, znacznie ważniejszych niż miejsce w rankingu. Przede wszystkim  
sprawy finansowe.  
           Są ważne, ale mamy inne miary kontroli realizacji celów strategicznych 



Grupy kryteriów - Polska 



Times Higher Education (strona polska) 

• 64% poparcie - „za różnorodność rankingu i szukanie niestandardowych 
kryteriów”, „z uwagi na rankingi wg dziedzin i dyscyplin”. 

• Krytyka - „mała regularność, zbyt duża zmienność wyników” 

 

29% 

35% 

18% 

6% 

0% 

12% 
Times Higher Education  

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Ani pozytywnie, ani negatywnie 

Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie nie wiem/trudno powiedzieć 



Część I. Znaczenie rankingów i ich 
kryteria 
Ukraina  • Rankingi mają wpływ na funkcjonowanie uczelni, ale nie są jedynym czynnikiem 

• Rankingi jako narzędzie analizy SWOT uczelni 
• Rankingi jako narzędzie zarządzania oraz audytu wewnętrznego 
• Rankingi jako narzędzie rozwoju strategicznego 
• Rankingi jako czynnik wizerunkowy  
• Rankingi dla stratyfikacji przestrzeni szkolnictwa wyższego 

• Różne znaczenie krajowych (info dla otoczenia, w tym studentów i władz uczelni) i 
międzynarodowych (prestiż, pozycjonowanie uczelni w systemie) 

• Główne kryteria – liczba publikacji, patentów, grantów na 1 pracownika, wyniki akredytacji, H-index, 
ocena pracodawców, koszty grantowe 

• Dydaktyka ma znaczenie – główna misja uczelni ukraińskich, III misja niedoceniana 

• Potrzeba rankingów według kryteriów, dyscyplin naukowych, kierunków  

• Zróżnicowane oceny poszczególnych rankingów, ale najlepiej QS, ARWU, Webometrics 

• Niedostępność rankingów mędzynarodowych dla uczelni ukraińskich  

• TOP 200 i Ranking według bazy Scopus  jako krajowe, ale krytyka 

• Spojrzenie przez pryzmat kryteriów I metodologii oceniania 

• Potrzeba zintegrowanego profesjonalengo podejścia oraz unikać subjektywizmu 

 

 



Część I. Znaczenie rankingów i ich 
kryteria 
Ukraina  1. Рейтинг як один з інструментів самоаналізу  

                     «Звичайно, що кожна рейтингова система має позитивні та негативні  сторони. Вона не 
можу повною мірою оцінювати рівень університету. Проте, за рейтингом можна відслідковувати 
динаміку зміни якісних характеристик університету у порівнянні з іншими зво» 

      2. Рейтинг як інструмент управління та внутрішнього аудиту 
«Зазначений рейтинг безумовно впливає на систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти [нашого навчального закладу]» 

3. Рейтинг як інструмент стратегічного розвитку ЗВО 
«Відповідно до основних показників рейтингування та їх оцінок будується Стратегія і тактика  
розвитку університету» 

4. Рейтинг як іміджевий чинник 
 «Рейтинги безпосередньо не впливають на інституційний стан та ресурсне забезпезення 
українських університетів. Вони відіграють важливу роль у іміджевому статусі та престижі» 

5. Стратифікація простору вищої освіти 
«Рейтингове позиціонування ЗВО сприяє модернізації та гнучкості освітянської сфери, 
стимулює конкуренцію між ЗВО, надає потенційним споживачам вищої освіти адекватну 
порівнювальну інформацію про ЗВО і т.д.»  

 
 



Grupy kryteriów - Ukraina 



Times Higher Education (strona 
ukraińska) 

• 72% poparcie -  «Times Higher Education  та QS World University Rankings , 
містять доволі широкий перелік більш-менш об'єктивних критеріїв» 

• «Times Higher Education, оскільки його критерії є наближеними до якісних» 

 

• Krytyka – brak  

36% 

36% 

8% 

0% 

0% 

20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

дуже позитивно 

скоріше позитивно 

ані позитивно, ані негативно 

скоріше негативно 

дуже негативно 

не знаю/важко сказати 



Część II. Sposób wykorzystywania wyników 
rankingów w działaniach strategicznych uczelni 
Polska  
 • Wyniki rankingów powinny być wykorzystywane do opracowania 

strategii (wyjątek – dystans) 

• Umożliwia porównanie uczelnie ze względu na różne kryteria będące 
częścią strategii rozwoju 

• Niezbędna analiza wyników 

• Jednak uwzględnić szerszą perspektywę  - politykę uczelni, rzeczywistą 
sytuację oraz jej realne możliwości 

• Większość 65% uwzględnia i analizuje wyniki WSZYSTKICH rankingów 

• 88% wybiera rankingi, do których składa (QS, ARWU, Times HE) 

• 94% podejmują działań na rzecz poprawy sytuacji rankingowej 

• Specyfika niektórych typów uczelni (artystyczna) 



Część II. Sposób wykorzystywania wyników 
rankingów w działaniach strategicznych 
uczelni Ukraina  

• Potrzeba wzmocnienia pozycji uczelni na rynku usług edukacyjnych i dla konkurencyjności 

• 77% wykorzystują rankingi w strategii, 28% - brak opinii 

• Potrzeba oceny zewnętrznej  

• 92% - biorą pod uwagę wyniki WSZYSTKICH RANKINGÓW, a uzyskane  informacje przekłada się na 
strategię 

• Ważna rola w tworzeniu wizerunku 

• 64% składa do wybranych, 28% - wszystkich 

• Rankingi inspiracją dla strategii, miarą sukcesu 

• Zmiany organizacyjno- strukturalne  oraz działania analityczne 

• Uczelnie Ukrainy zaczęły brać owocny udział w tych badaniach 

• Wyniki rankingowe uczelni ukraińskich – oczywiste 

• Brak pozycji w ARWU – nie świadczy o niskim poziomie, związany z systemem edukacji i organizacji  

 

 



Katalog dobrych praktyk uczelni na rzecz 
poprawy swojej pozycji rankingowej 
(Polska) 
• prowadzenie działań projakościowych, motywujących, premiujących 

aktywność pracowników naukowych,  

• prowadzenie analiz danych dostarczanych przez rankingi w celu 
zidentyfikowania mocnych i słabych stron uczelni,  

• tworzenie na uczelni zespołów specjalistów zajmujących się analizą 
wyników rankingów oraz nadzorujących proces składania aplikacji do 
rankingów,  

• wzmacnianie tych obszarów działalności uczelni, w których uczelnie z 
góry są świadome, iż rankingi wykażą braki np. umiędzynarodowienie. 

 



Katalog dobrych praktyk uczelni na rzecz 
poprawy swojej pozycji rankingowej 
(Ukraina) 

• zmiany organizacyjno-strukturalne 

• informacyjne i analityczne wsparcie procesu aplikowania się do 
rankingów 

• współpraca międzynarodowa 

• poprawa wskaźników jakościowych – w badaniach, kształceniu 

• zmiany w strategii rozwoju uczelni  

 



Część III. Strategie uczelni. Polska  
 • Strategia jest istotnym elementem funkcjonowania uczelni 

• Wiodąca rola rektora 

• Senat i rada uczelni w ewaluacji i aktualizacji 

• Samorząd studentów, doktorantów i związki zawodowe - rola opiniodawcza 

• Rola podmiotów zewnętrznych - niewielka  

• Weryfikacja - poprzez sprawdzanie zakresu realizacji wskaźników (70,59%), ewaluacja 
wewnętrzna (58,82%), wyniki ewaluacji jakości kształcenia PKA i jakości działalności 
naukowej (47,06%), rankingi (23,53%) 

• Strategiczne priorytety - „Zrównoważony rozwój uczelni: w zakresie kształcenia studentów, 
badań naukowych i współpracy z otoczeniem”, „Rozwój kadry naukowej” oraz „Wzrost 
umiędzynarodowienia” 

• Skuteczna realizacja strategii - to powiązanie celów strategicznych ze wskaźnikami 
rezultatu, opracowanie działań jednostek organizacyjnych oraz zaplanowanie niezbędnych 
środków (budżetowych) do osiągnięcia założeń i przyjętych wskaźników. 



Część III. Strategie uczelni. Ukraina  
• Działalność uczelni powinna opierać się na strategii na rzecz jej rozwoju 

• Strategia obowiązkową zasadą i wymogiem ustawowym  

• Analiza i uwzględnienie swoich możliwości i doświadczeń 

• Zrównoważony rozwój uczelni w zakresie kształcenia studentów, badań naukowych  i współpracy z otoczeniem – cel 
strategii (88% ) 

• Optymizacja zarządzania zasobami i określenie priorytetów rozwoju (30%) 

• Rozwój kadry naukowej oraz wzrost umiędzynarodowienia (28%) 

• Osiągnięcie wyższych pozycji w rankingach międzynarodowych (20%) 

• Projekt strategii przygotowywany przez rektora  (76%) uzgadniany z różnymi podmiotami działającymi w uczelni 

• Rola samorządu studentów i doktorantów/rada młodych naukowców (60% і 52% poparcia odpowiednio)  

• Rola senatu i rady nadzorczej 

• Ministerstwo nie powinno się ingerować w opracowywanie strategii rozwoju uczelni. Uczelnia musi samodzielnie 
określać kierunki swojego rozwoju.  

• Wpływ samorządu terytorialnego / administracji państwowej 

• Główny mechanizm realizacji  - podział na osobne projekty i przedsięwzięcia (80%) zgodnie z planem budżetowym 
uczelni (76%), a także w 52% poprzez wprowadzenie wskaźników rezultatu 

• Weryfikowanie wdrażania strategii - monitorowanie pozycji uniwersytetu w rankingach krajowych i 
międzynarodowych (68%), zgodnie ze wskaźnikami określonymi w strategii (60%) 



Podsumowanie 
•  Wielkie znaczenie rankingów dla rozwoju uczelni, w tym w ramach strategii, ale 

to nie cel sam w sobie 

• Rankingi jako narzędzie analityczne i miara prestiżu  

• Nauka i badania – rola wiodąca 

• Kształcenie – więcej uwagi ze strony ukraińskiej  

• Wiedza nt. rankingów jest ważna, ale niedostateczna w środowisku 

• Uczelnie się starają, ale potrzebują większego wsparcia i inwestycji 

• Sukces w rankingach jest związany ze zwiększeniem nakładów budżetowych 

• Zrównoważony rozwój trzech misji uczelni celem strategii  

• Rozwój kadry naukowej oraz wzrost umiędzynarodowienia jest niedoceniany 

• Potrzeba profesjonalizacji podejścia do rankingów w uczelni 

• Budowanie zaufania i relacji z otoczeniem, ale nie narzędzie represyjne 



Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących 

rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”  

 

 
     Patronat                                                            Partnerzy wspierający                                                                                     Partner główny 

Dziękuję za uwagę!  
 


