UZASADNIENIE
Syntetyczny opis wniosków z recenzji
przygotowanych przez ekspertów - członków
Komisji Certyfikacyjnej
VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2017)
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu
Uczelnia poddana została ocenie eksperckiej w ramach VII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych
„Uczelnia

Liderów”,

którego

celem

jest

m.in.

identyfikowanie

najlepszych uczelni i wartościowych ofert na rynku szkolnictwa
wyższego,

wskazywanie

uczelni

wdrażających

najbardziej

zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia,
wyróżnianie i promowanie uczelni wspierających edukację praktyczną
studentów (edukację liderów dla rynku pracy), wspieranie współpracy
uczelni

ze

propagowanie

środowiskiem
uczelni

gospodarczym

realizujących

i

biznesowym

kształcenie

w

oraz

oparciu

o

nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami

rynku pracy (§ 2 Regulaminu Programu). Przyznanie certyfikatu
„Uczelnia Liderów” oznacza, że – w opinii komisji certyfikacyjnej uczelnia uczestnicząca w Programie

stara się kształcić liderów

(absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżnia się
na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i
otoczenia

gospodarczego,

społecznym,

w

tym

aktywnie

otoczeniem

współpracuje

z

międzynarodowym,

otoczeniem
w

sposób

szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz
przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w
przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, stara się
wcielać

w

życie

idee

uczelni

przedsiębiorczej

i

społecznie

odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne. Oceny uczelni
aplikujących do VII edycji Programu dokonano w trybie § 9 – 22
Regulaminu Programu. W toku oceny certyfikacyjnej Eksperci wzięli
pod uwagę informacje przekazane przez Uczelnię we wniosku
certyfikacyjnym, a także informacje ze źródeł zewnętrznych, takich jak
m.in.: 1) dane z centralnych systemów informatycznych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji,
2) dane z raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 3) dane z instytucji i
organizacji rynku pracy, 4) dane wytworzone w toku analizy i
interpretacji aktów prawa wewnętrznego, 5) dane dostępne w domenie
publicznej (strona internetowa uczelnia, fora internetowe, media
społecznościowe),

6)

dane

udostępnione

przez

interesariuszy

zewnętrznych i wewnętrznych uczelni, 7) dane pozyskane przez
ekspertów metodą tzw. tajemniczego klienta. Oceny Uczelni dokonało
niezależnie od siebie 2 ekspertów – członków Komisji Certyfikacyjnej,
powołanych w trybie § 16 Regulaminu Konkursu.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we
Wrocławiu to niepubliczna magisterska szkoła wyższa, funkcjonująca na
dolnośląskim rynku edukacyjnym od 2001 roku. W rejestrze uczelni
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych została wpisana pod
numerem 206. Powstała w kooperacji z francuską grupą szkół ESIDEC w
Metz (Ecole Supérieure Internationale de Commerce). Struktura
organizacyjna Uczelni obejmuje Wydział Logistyki i Transportu, w
ramach którego funkcjonują cztery Zakłady: Logistyki, Transportu,
Zarządzania

oraz

Nauk

Społecznych.

Dodatkowo

komórkami

organizacyjnymi Wydziału są: Studium Informatyki, Języków Obcych, a
także

Wychowania

Fizycznego.

Wrocławska

Uczelnia

prowadzi

kształcenie dyplomowe (I i II stopnia, studia dualne, studia w języku
angielskim)

na

następujących

kierunkach:

logistyka,

transport,

budownictwo oraz zarządzanie. Ponadto w ofercie edukacyjnej znajduje
się dziesięć kierunków studiów podyplomowych. W Międzynarodowej
Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu studiuje obecnie
niemal 1500 osób. Bieżący rok akademicki rozpoczęło ponad 550
studentów. Funkcję Rektora pełni Dr inż. Zbigniew Sebastian, natomiast
Kanclerza Dr Marcin Pawęska.
Komisja ekspercka jest zgodna w ocenie, że dotychczasowe
osiągnięcia Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we
Wrocławiu, w tym także osiągnięcia z okresu recertyfikacji, potwierdzają
fakt, iż jest to najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca
specjalistów z zakresu logistyki oraz transportu. Dlatego z pełnym
przekonaniem wrocławskiej Alma Mater po raz kolejny raz został
przyznany

laur

Ogólnopolskiego

„Uczelni
Programu

Liderów”

w

ramach

Certyfikacji

Szkół

VII

edycji

Wyższych,

organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego.
Certyfikowany podmiot to systemowo zarządzana organizacja
nakierowana na osiągnięcie ambitnych celów naukowo-dydaktycznych
oraz organizacyjnych, które w perspektywie średnio i długookresowej
mają sprawić, iż stanie się ona liderem nie tylko wśród niepublicznych
uczelni w

wybranych obszarach nauki, ale będzie efektywnie

konkurować z uczelniami publicznymi – także technicznymi – w kraju
oraz zagranicą. Już teraz wiadomo, że MWSLiT we Wrocławiu kształci
przede wszystkim praktyków - osoby, które legitymując się dyplomem
ukończenia studiów, posiadają systemową wiedzę z danej dziedziny, a
przede wszystkim umiejętności i kompetencje, które skutecznie
implementują na rynku pracy. Ideą, która od samego początku
przyświecała

władzom

MWSLiT

we

Wrocławiu,

było

takie

zaplanowanie programu kształcenia, aby jak najlepiej odpowiadał on
potrzebom

firm

i

przedsiębiorców

prowadzących

działalność

logistyczno-transportową oraz pokrewną. Pozwala to na szybie
wdrażanie absolwentów do zawodowych wyzwań, bez konieczności
pracochłonnego i długiego procesu przygotowania profesjologicznego.
Co więcej, zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje są uznawane
przez inne – zagraniczne podmioty, takie jak ENIM Ecole nationale
d'ingenieurs de Metz – francuska uczelnia logistyczna, a także CILT
(UK) Chartered Institute of Logistics and Transport, największa
międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby pracujące w transporcie
– ponad 33 tys. członków z ponad 100 krajów - praktyków logistyki i
transportu (Kanclerz uczelni jest członkiem tejże organizacji oraz
Chartered Member of The Chartered, prezesem polskiej filii CILT UK –

Polska). Kluczowym wydarzeniem w 2016 roku, a więc w okresie
recertyfikacji było przedłużenie wrocławskiej uczelni akredytacji CILT
UK dla studiów magisterskich do 2021 roku. Decyzja ta po raz kolejny
potwierdza, że jakość nauczania w MWSLiT we Wrocławiu stoi na
bardzo wysokim poziomie. Uczelnia posiada szeroką ofertę studiów, jej
programy nauczania cechują się innowacyjnością i ukierunkowaniem
praktycznym, a skala innowacji dydaktycznych zorientowanych na
kreowanie u studentów umiejętności zawodowych zdumiewa nie tylko
swoją różnorodnością, ale i wartością merytoryczną.
Fakt wysokiego poziomu nauczania na studiach dyplomowych i
podyplomowych został doceniony przez środowiska dziennikarskie
zajmujące

się

szkolnictwem

wyższym.

W

ostatnim

rankingu

„Perspektyw” Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych
kształcących na kierunku logistka oraz 16. miejsce wśród wszystkich
niepublicznych uczelni magisterskich. Ponadto wrocławską Alma Mater
uhonorowano tytułem „Uczelni Przyjaznej Rodzicom” (jako jedną z 9.
uczelni

w

Europejskich

kraju)

nadanym

PLinEU

za

przez

stwarzanie

Stowarzyszenie

Doradców

optymalnych

warunków

studiującym i pracującym rodzicom. Komisja zwraca uwagę na działania
edukacyjne władz MWSLiT we Wrocławiu, które przygotowują
przyszłych specjalistów z logistyki i transportu do podjęcia studiów. W
2016 roku certyfikowany podmiot utworzył Technikum Akademickienowoczesną placówkę oświatową, z uprawnieniami szkoły publicznej.
Znakomitym pomysłem, zdaniem Komisji, było uruchomienie
studiów dualnych, łączących kształcenie akademickie z płatnymi
stażami w wybranych firmach (system 3+2), z którymi MWSLiT we

Wrocławiu ma podpisane umowy o współpracy. W okresie recertyfikacji
podpisano kolejne trzy umowy partnerskie, rozszerzając porfolio firm i
instytucji zaangażowanych we kooperację przy prowadzeniu tychże
studiów. Ponadto absolwenci kierunku logistyka (studia II stopnia), w
ramach specjalności inżynieria systemów przemysłowych realizowanej
w języku angielskim, legitymują się również na rynku pracy dyplomem
Republiki Francji – Universitè de Lorraine. Wynika to z faktu, że ponad
40 proc. zajęć w ramach tej specjalności jest realizowanych przez
wykładowców z Francji. Fakt ten, zdaniem Komisji, dowodzi, iż
absolwenci wrocławskiej Uczelni są poszukiwanymi specjalistami na
rynku pracy.
Wysoka jakość kształcenia realizowana w Międzynarodowej
Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest uzupełniona o
możliwość uzyskania cennych na rynku transportu i logistyki
certyfikatów zawodowych. Są to m.in. szkolenia zawodowe CILT UK,
których absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat The Chartered
Institute of Logistics and Transport oraz Certyfikaty Kompetencji
Zawodowych w transporcie drogowym CKZ, ADR, RID i ADN. Osoby
chcące się legitymować licencją audytora mają możliwość – dzięki
współpracy z firmą TÜV Nord – uzyskać certyfikaty jakościowe
audytora wewnętrznego procesu i wyrobu według wymagań VDA 6.3 i
VDA 6.5, pełnomocnika ds. systemu zarządzania energią ISO 50001:2011
czy auditora wiodącego ISO/TS 16949:2009. Oprócz tego studenci mają
możliwość uzyskania certyfikatu z języka angielskiego TELC oraz
certyfikatu z języka francuskiego.
Certyfikowany podmiot realizuje wiele programów unijnych,
dzięki którym studenci mają możliwość kształcenia w optymalnych

warunkach, co jest bardzo istotne w odniesieniu do studiów o profilu
praktycznym. Komisja zwraca uwagę na projekt pn. „Kwalifikacyjne
kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego”, który
rozpoczął się w połowie 2016 roku. Zakłada on opracowanie 34
modelowych programów kształcenia dla 34 kwalifikacji z obszaru
administracyjno-usługowego

dla

dorosłych.

Kursy

mogą

być

realizowane w formie stacjonarnej, zaocznej wraz z elementami elearningu. Co bardzo ważne, program został opracowany przez parę
autorów: przedstawiciela uczelni oraz rynku pracy. Wartość zadania to
391 tys. zł. Koniecznym jest także wspomnienie o wykorzystaniu
unikatowego

know-how

uczelni

w

prowadzonych

komercyjne

badaniach z dziedziny logistyki i transportu. To wymierny dowód na
zaufanie oraz wysokie kompetencje naukowo-badawcze jakie oferuje
interesariuszom zewnętrznym z kraju i zagranicy MWSLiT we
Wrocławiu. Wykonała ona m.in. Studium Transportowe Białostockiego
Obszaru

Funkcjonalnego

do

2030

roku,

Raport

dotyczący

przeprowadzenia unifikacji systemu zarządzania czasem pracy drużyn
pociągowych

dla

Przewozów

Regionalnych,

Studium

Rozwoju

Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Konińskiej,

Studium

Zrównoważonego

Rozwoju

Transportu

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego.
Wrocławska Uczelnia nie tylko prowadzi kształcenie praktyczne,
ale aktywnie zachęca studentów do podejmowania wyzwań naukowych,
m.in. w ramach funkcjonujących kół naukowych. Kapitalnie wygląda
aktywność Koła Naukowego Logistiqua. Organizuje ona wyjazdy
studyjne do firm i instytucji zawodowo zajmujących się logistyką i

transportem (m.in. jesienią 2016 roku reprezentacja studentów MWSLiT
po raz drugi wzięła udział w konkursie organizowanym w USA przez
General Motors i Wayne State University School of Business w Detroit.
Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w konkursie badawczym oraz mieli za
zadanie wybrać dostawców baterii do samochodów elektrycznych i
samochodów autonomicznych, a także opisać strategię funkcjonowania
na kolejne 5 lat. Jesienią 2017 roku kolejni studenci udadzą się po raz
trzeci do Stanów Zjednoczonych, aby konkurować z kolegami i
koleżankami z całego świata w kolejnym wyzwaniu General Motors), a
co najważniejsze – jego dokonania zostały docenione przez potentata na
rynku logistyki, firmę DPD, która nagrodziła przedmiotowe koło „za
nowatorskie podejście do rozwiązania zadania i pomysł na diametralnie
inne podejście do budowy systemu transportowego z wykorzystaniem
transportu intermodalnego w uwarunkowaniach rynku TSL w Polsce”.
W maju 2017 roku Koło Naukowe Logistiqua zorganizowało Studencką
Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Face to Face with
Logistics”, w ramach której studenci dyskutowali m.in. nad logistyką
miejską i wiejską, logistyką XXI wieku, outsorcingiem w logistyce a
także o przyszłości logistyki. Koło Naukowe Studentów Budownictwa w
MWSLiT we Wrocławiu działa równie prężnie, także organizując wiele
cennych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących
się szeroko pojętym budownictwem. Członkowie wspomnianego koła
naukowego uczestniczą także w dodatkowych zajęciach w laboratorium
budowlanym, gdzie mogą badać cechy i właściwości materiałów
budowlanych.
Ze względu na wysokie kompetencje naukowo-badawcze, a także
dydaktyczne MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu

ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat
kompetencji zawodowych. Warto wspomnieć, że Uczelnia została po raz
kolejny

obdarzona

zaufaniem

przed

Generalną

Dyrekcję

Dróg

Krajowych i Autostrad w Warszawie, która od stycznia 2017 roku
powierzyła jej organizację drugiej edycji zamkniętych dwusemestralnych
studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe
współfinansowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja”.
Ponadto certyfikowany podmiot prowadzi kursy przygotowujące do
egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie
Drogowym oraz kurs przygotowujący dla Spedytorów i Logistyków
nadający uprawnienia Doradcy ADR.
Bardzo aktywnie - a zarazem efektywnie - wygląda zaangażowanie
pracowników Akademickiego Biura Karier na rzecz budowania
wzajemnych relacji i nawiązywania porozumień pomiędzy Uczelnią a
pracodawcami.

ABK

jest

organizatorem

studyjnych oraz spotkań z pracodawcami,

wielu

cennych

wizyty

w tym m.in. z udziałem

takich podmiotów jak Amazon na Bielanach Wrocławskich, Faurecia w
Wałbrzychu, Electrolux w Oławie, CCC w Polkowicach czy Lotniska
CARGO

Wrocław.

Poza

tym

systemowo

wspiera

studentów,

absolwentów i słuchaczy w kreowaniu ich własnej ścieżki zawodowej
poprzez

organizację

i

współorganizację

bezpłatnych

zajęć

warsztatowych takich jak: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
poprawnego pisania listu motywacyjnego oraz CV oraz sztuki
efektywnej autoprezentacji.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we
Wrocławiu dysponuje bardzo dobrym zapleczem infrastrukturalnym,
umożliwiającym prowadzenie zajęć teoretycznych i laboratoryjnych na

najwyższym poziomie. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż Uczelnia w
okresie recertyfikacji zakończyła realizację projektu pn. „Zwiększenie
efektywności energetycznej siedziby MWSLiT poprzez wdrożenie
nowoczesnych

źródeł

ciepła

oraz

przeprowadzenie

prac

termomodernizacyjnych”, który polegał na wymianie istniejących źródeł
światła (1280 szt.) na źródła w technologii LED oraz na termoizolacji
budynku. Obecnie siedziba MWSLiT we Wrocławiu jest jednym z
niewielu budynków użyteczności publicznej w Polsce, w którym aż do
80 proc. energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Wartość projektu
wyniosła ponad 1 mln zł, w tym unijne dofinansowanie niemal 800 tys.
zł.
Będąc jednym z liderów w kształceniu specjalistów z zakresu
logistyki,

transportu

czy

zachęca

do

efektywnie

budownictwa,
podjęcia

certyfikowany

studiów

podmiot

dyplomowych

i

podyplomowych, a także prowadzi kształcenie ponadgimnazjalne,
przygotowujące do podjęcia studiów technicznych. Wśród wartych
zauważenia działań marketingowych są organizowane m.in. olimpiady
przedmiotowe (w tym VI edycja Olimpiady Logistycznej oraz
Budowlanej), Dni Otwarte „Praktyczne Spotkania z Zawodem” oraz
prezentuje szeroki wachlarz oferty kształcenia w ramach prezentacji
Uczelni w szkołach i na targach edukacyjnych.
Certyfikowana uczelnia po raz kolejny potwierdza, że spełnia w
stopniu

znaczącym

wymogi

Programu

„Uczelnia

Liderów”,

w

odniesieniu do wszystkich kryteriów akredytacyjnych. Ewaluowana
jednostka akademicka zarządzana jest w sposób nowoczesny, spójny, na
bazie szerokich analiz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
Podejmowane

przez

nią

działania

ukierunkowane

na

edukację

praktyczną studentów, rozwijanie współpracy z pracodawcami oraz
kreowanie u studentów kompetencji społecznych i umiejętności
zawodowych cechuje wysoki poziom innowacyjności i profesjonalizmu.
Warto też podkreślić, że działania te mają charakter trwały i systemowy,
co wydaje się szczególnie istotne w kontekście recertyfikacji uczelni.
Oceniana szkoła wyższa spełnia warunki wskazane w § 3 Regulaminu
Programu, tj. kształci u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i
postawy

pro-innowacyjne,

stara

się

kształtować

własną

ofertę

edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii
Europejskiej oraz tendencje tam występujące, dostosowuje treści i
metody

kształcenia

szczególności

do

otoczenia

oczekiwań

otoczenia

gospodarczego,

zewnętrznego,

wdraża

w

nowoczesne,

zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia,
zapewnia udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w
procesie kształcenia, promuje przedsiębiorczość akademicką, dba o to,
by przekazywać studentom wiedzę i umiejętności użyteczne na rynku
pracy,

wspiera

innowacje

edukacyjne,

promuje

społeczną

odpowiedzialność uczelni oraz aktywnie wspiera rozwój zawodowy i
kariery swoich absolwentów. W związku z powyższym pozytywny
wynik postępowania certyfikacyjnego w VII edycji Programu „Uczelnia
Liderów” jest w pełni uzasadniony.
Opracował:
mgr Przemysław Ruta,
Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”

