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Wrocław, 10 czerwca 2014 r. 

 

Synteza 2 recenzji przygotowanych przez ekspertów – członków  

Komisji Certyfikacyjnej oceniających uczelnię w IV edycji Ogólnopolskiego 

Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina 

wyróżniająca się jasno sprecyzowaną, silnie zarysowaną  misją (§ 5 pkt 4 Statutu KUL), 

akcentującą koniecznośd prowadzenia badao naukowych i dydaktyki w duchu 

harmonii między nauką i wiarą, kształcenia i wychowania inteligencji katolickiej oraz 

współtworzenia chrześcijaoskiej kultury. Wartości te determinują aktywnośd uczelni 

we wszystkich obszarach jej funkcjonowania i rzutują na realizowane zadania: 

kształceniowe, badawcze, kulturotwórcze i społeczne. Wartości chrześcijaoskie i 

wynikające z nich normy, w tym normy konstytuujące kulturę akademicką, odgrywają 

kluczową rolę w pracy dydaktycznej oraz naukowej pracowników KUL. W toku 

certyfikacji efekty tej pracy ocenione zostały pozytywnie – w opinii recenzentów 

dokonania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego potwierdzają, iż priorytetem 

uczelni jest zapewnienie wysokiego poziomu naukowego i stałe podnoszenie jakości 

kształcenia, w tym kształcenia w wymiarze praktycznym.  

Uczelnia stworzyła spójny, wieloelementowy i kompleksowy system 

zapewniania jakości, umożliwiający szerokie włączanie interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych w proces zarządzania uczelnią, ze szczególnym uwzględnieniem 

dydaktyki. Potrzeby, opinie i wymagania studentów oraz partnerów zewnętrznych 

uniwersytetu są na bieżąco monitorowane, a wnioski, jakie wypływają z 

prowadzonych badao i konsultacji są implementowane w praktyce m.in. w postaci 



 
 

wartościowych merytorycznie i innowacyjnych przedsięwzięd kooperacyjnych i 

dydaktycznych (np. prowadzony wspólnie z Ministerstwem Gospodarki projekt pn. 

„Centra Arbitrażu i Mediacji” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013; realizacja projektu „Kształcenie zawodowe na 

neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” i wiele innych).  

Realizowane na uczelni programy kształcenia przewidują rozliczne formy 

aktywizacji studentów i poszerzania ich kompetencji: 1) studenci mogą zdobywad 

specjalistyczne umiejętności o wysokiej użyteczności rynkowej, potwierdzone 

certyfikatami, takimi jak m.in. certyfikat szkoły prawa amerykaoskiego, certyfikat 

monitoringu stanu zachowania obszarów Natura 2000, certyfikat mediatora czy liczne 

certyfikaty językowe (oferta możliwych do zdobycia uprawnieo językowych jest 

najszerszą spośród wszystkich ocenianych w Programie „Uczelnia Liderów” szkół 

wyższych i ma charakter unikalny w skali kraju);  2) uczelnia umożliwia studentom 

udział w programach edukacji praktycznej, wzbogacających tok studiów o dodatkowe 

treści i metody kształcenia (m.in. oferta Centrum Informatyki Prawniczej, szkolenia 

organizowane przez pracodawców, np. Sita Polska Sp. z o.o., IBM, Infosys, Shell, 

działalnośd Legii Akademickiej KUL itp.); 3) uczelnia skutecznie inwestuje w działania 

umiędzynarodawiające ofertę kształcenia (Erasmus+, praktyki i staże zagraniczne); 4) 

uniwersytet w szerokim zakresie włącza studentów w działalnośd naukową, nie tylko 

poprzez tworzenie znakomitych warunków do rozwoju kół naukowych, ale także 

możliwośd uczestniczenia młodzieży w realizowanych projektach badawczych, w tym 

międzynarodowych.  

Silną stroną uczelni jest wszechstronna aktywnośd akademickiego biura karier, 

wyraźnie wykraczająca poza standard ukształtowany przez tradycję i polską praktykę 

akademicką (recenzenci szczególnie wysoko oceniają założenia i sposób realizacji 

Programu Absolwent KUL, jak również zaangażowanie BK w badania preferencji 

pracodawców).  

Katolicki Uniwersytet Lubelski skutecznie dywersyfikuje swoją ofertę 

edukacyjną, która koresponduje ze specyfiką regionu i jego potrzebami, adaptuje 

wyniki prowadzonych przez siebie badao naukowych w procesie kształcenia, dba o 



 
 

zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie stara się na bieżąco 

reagowad na potrzeby rynku, m.in. poprzez tworzenie nowych kierunków i 

specjalności studiów (dla przykładu – wschodoznawstwo czy krajoznawstwo i 

turystyka kulturowa na Wydziale Nauk Humanistycznych; unikalna w skali kraju oferta 

Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego, realizująca ciekawe projekty 

dydaktyczne dla środowisk edukacyjnych i oświatowych). Uczelnia posiada 

ustabilizowaną pozycję na rynku edukacyjnym i jest postrzegana jako szkoła przyjazna 

studentom, co potwierdzono w toku certyfikacji metodą sondażu wśród studentów i 

absolwentów.  

Należy zwrócid uwagę na wrażliwośd Uniwersytetu na potrzeby słuchaczy 

niepełnosprawnych (zwłaszcza z niepełnosprawnością sensoryczną). Recenzenci 

wysoko oceniają także: podejmowane przez Uniwersytet wysiłki w zakresie 

komercjalizacji badao naukowych (w tym liczne przedsięwzięcia badawcze 

realizowane na zlecenie i we współpracy z przedsiębiorcami i sektorem publicznym – 

badania dla Instytutu Badao Edukacyjnych, Lasów Paostwowych, Instytutu Rozwoju 

Wsi, firm Adamed i Skotan, administracji samorządowej), zaplecze innowacyjne 

Uczelni (Interdyscyplinarne Centrum Badao, konwenty w ramach Wydziałów), 

rozbudowany system opieki materialnej nad studentami i doktorantami, jak również 

systematycznie podejmowaną aktywnośd na rzecz rozwoju bazy naukowo-

dydaktycznej (np. budowa Centrum Badao Naukowych KUL, budowa Wydziału 

Biotechnologii).  

Silną stroną Uniwersytetu, mającą istotne znaczenie z punktu widzenia 

przedmiotu certyfikacji w Programie „Uczelnia Liderów”, jest również aktywnośd 

kulturalna i społeczna studentów, wyróżniająca KUL na tle innych szkół wyższych (w 

Uniwersytecie czynnie działa kilkanaście organizacji studenckich o profilu 

artystycznym, m.in. powstała w 1922 roku Korporacja Akademicka Concordia, a także 

Akademickie Studio Filmowe, Chór Akademicki, Galeria 1 im. Bogusława Słomki, 

Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, Teatr Enigmatic). 

Przywołane w recenzjach argumenty oraz sumaryczna liczba punktów 

przyznanych przez ekspertów oceniających Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 



 
 

II w programie certyfikacyjnym w pełni uzasadniają przyznanie uczelni 

środowiskowego znaku jakości „Uczelnia Liderów”. 

 


