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Szanowna Pani Dziekan!
W imieniu Organizatorów Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z
Przyszłością” uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2022 roku Komisja Konkursowa
powołana do oceny aplikacji zgłoszonych do Programu zakończyła pracę i ustaliła listę
rankingową kierunków i specjalności studiów wyróżnionych w tegorocznej, 7. edycji naszego
Konkursu. Po dokonaniu oceny Państwa aplikacji Komisja Konkursowa zdecydowała o
przyznaniu kierunkowi pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite
magisterskie), prowadzonemu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2022. W ocenie Komisji kierunek
spełnia kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewnia absolwentom możliwość
uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o
nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej
kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Nadto założenia koncepcji
kształcenia na ocenionym kierunku studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju
uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie
odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie
wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i
ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu
kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do

realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak
w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym1.
Gratuluję Państwu pozytywnego wyniku postępowania konkursowego oraz
zapraszam na uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z
Przyszłością”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godz.
11.00 w prestiżowych, zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 78/79. W trakcie uroczystości
dokonamy oficjalnego ogłoszenia wyników 7. edycji Konkursu, przedstawimy wnioski z oceny
akredytacyjnej oraz wręczymy Certyfikaty, Wyróżnienia Specjalne oraz Statuetki „Studia z
Przyszłością” menedżerom najlepszych kierunków studiów w Polsce. Gali Finałowej
towarzyszyć będzie sesja zdjęciowa z udziałem Szacownych Laureatów. Po uroczystości
zapraszamy Państwa również na bankiet wydany na cześć Laureatów oraz recital Rafała
Kozika, finalisty tegorocznej edycji telewizyjnego show „The Voice of Poland” (w części
artystycznej Gali). Do udziału w Gali Finałowej Konkursu zapraszamy 3-osobową
delegację reprezentującą kierunek wyróżniony Certyfikatem „Studia z Przyszłością”.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Gali Finałowej Konkursu w terminie do 1
kwietnia 2022 roku na adres: studia@konkurs-certyfikat.pl (wraz ze wskazaniem
personaliów członków Państwa delegacji). Informujemy, że nasza uroczystość odbędzie
się z zachowaniem wszystkich wymogów reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa,
które są niezbędne w dobie epidemii COVID-19.
Wyrażam nadzieję na spotkanie z Państwem podczas Gali Finałowej Konkursu „Studia
z Przyszłością”, albowiem chciałbym móc osobiście złożyć Państwu gratulacje oraz – wraz z
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Grażyną Kaczmarczyk i
przedstawicielami
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dokumentację akredytacyjną. Raz jeszcze gratuluję uzyskanego wyróżnienia i dziękuję za
udział w 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Ruta
Sekretarz Konkursu
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Szczegółowe wnioski z oceny kierunku, zawarte w kartach oceny eksperckiej, zostaną Państwu
przedłożone w ramach dokumentacji akredytacyjnej, która zostanie przekazania Uczelni wraz z
Certyfikatem „Studia z Przyszłością” podczas Gali Finałowej Konkursu w dniu 11 kwietnia 2022 roku w
Poznaniu.

