
2726

W tej pracy funkcjonujemy w sytuacji 
wielu zmian, często mierzenia się  
z niespodziewanymi wydarzeniami,  
w trybie niepewności. To największe  
jej wyzwania, ale i sposób działania, 
który najlepiej odzwierciedla, czym  
tak naprawdę jest rozwój – mówi 
Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, 
kierująca Biurem Rozwoju  
Politechniki Śląskiej, wyróżniona 
nagrodą DEVELOPMENT STAR 2023.  
I dodaje, że dla niej w rozwoju 
najciekawsza jest droga, nie cel.

W hi sto rii Na gro dy Śro do wi -
sko wej „Gwiaz dy Umię dzy na -

ro do wie nia” De ve lop ment Star 
jest no wą ka te go rią, wpro wa dzo ną 

w 2023 r. z uwa gi na co raz więk szą wie lo wy -
mia ro wość ob sza ru umię dzy na ro do wie nia 
pol skich uczel ni. Ce lem Ka pi tu ły by ło, by nie 
po mi jać żad nych zna czą cych dla umię dzy na -
ro do wie nia dzia łań pro wa dzo nych przez oso -
by, któ rych ak tyw ność nie mie ści się ści śle 
w żad nej z do tych czas funk cjo nu ją cych ka te -
go rii Na gro dy. Jak moż na prze czy tać w de cy -
zji Ka pi tu ły: „Ta na gro da przy zna wa na bę dzie 
oso bom, któ re ma ją wy bit ne osią gnię cia 
w dzia ła niach na rzecz mię dzy na ro do we go 
roz wo ju uczel ni w za kre sie na uko wym i edu -
ka cyj nym – w tym m.in. w pio nach zaj mu ją -
cych się ini cja ty wa mi do sko na ło ści na uko wej 
ty pu IDUB czy też sie cia mi uni wer sy te tów 
eu ro pej skich”. 

 
Klu czem są lu dzie 

O swo jej pra cy Mag da le na Ku de wicz -Kieł ty -
ka opo wia da tak: – Za da niem kie ro wa ne go 
prze ze mnie Biu ra Roz wo ju jest przede wszyst -
kim nad zo ro wa nie stra te gii roz wo ju uczel ni, do -
star cza nie da nych i in nych nie zbęd nych in for ma -
cji, któ re mo gą wspie rać pro ce sy de cy zyj ne 
w róż nych ob sza rach, za rów no na uki, dy dak ty ki, 
ale też współ pra cy kra jo wej i mię dzy na ro do wej, 

uru cha mia nych pro gra mów, in we sty cji itp.  
Jak za tem przy zna je, nie by ło by prze sa dą 
stwier dze nie, że pra cow nik Biu ra Roz wo ju 
PŚl to oso ba, któ ra po win na do sko na le się 
orien to wać we wszyst kim, co do ty czy uczel ni 
i dzie je się w aka de mic kim świe cie. Ta wie dza 
jest nie zbęd na, by ofe ro wa ne wspar cie mia ło 
od po wied nią war tość me ry to rycz ną i by ło 
wy ko rzy sty wa ne do po dej mo wa nia stra te -
gicz nych de cy zji.  

Ale my lił by się ten, kto de fi nio wał by pra cę 
Biu ra Roz wo ju PŚl ja ko ope ro wa nie tyl ko do -
ku men ta mi, licz ba mi i da ny mi. – To kon takt 
i roz mo wy z człon ka mi wspól no ty aka de mic kiej 
są klu czo we w na szej dzia łal no ści. Zwy kle za nim 
roz pocz nie my pra cę nad kon kret nym za gad nie -
niem ko mu ni ku je my się z za in te re so wa ny mi 
stro na mi, by za pro po no wa ne póź niej roz wią za -
nia speł nia ły w jak naj szer szym stop niu ich ocze -
ki wa nia i po trze by – tłu ma czy laureatka De ve -
lop ment Star 2023. I do da je, że współ pra ca 
z nie mal wszyst ki mi jed nost ka mi uczel nia ny mi 
sta no wi co dzien ny mo del dzia ła nia kie ro wa -
nej przez nią jed nost ki. Bez te go trud no by ło -
by wła ści wie mo ni to ro wać wdra ża ne pro gra -
my, ta kie jak Ini cja ty wa Do sko na ło ści – 
Uczel nia Ba daw cza oraz Ini cja ty wa „Uni wer -
sy te ty Eu ro pej skie”. 

 
Po ma ga opty mizm  

Py ta na o ce chy, któ re przy da ją się oso bie 
na co dzień od po wie dzial nej za roz wój uczel -
ni, na pierw szym miej scu sta wia opty mizm. 
– Cza sa mi w star ciu z nie któ ry mi za da nia mi bez 
opty mi zmu o wie le trud niej by ło by re ali zo wać 
am bit ne ce le i osią gać okre ślo ne wy ni ki – mó wi 
Ku de wicz -Kieł ty ka. Za raz po tem wy mie nia 
kre atyw ność (bo od pra cow ni ków zaj mu ją -
cych się roz wo jem uczel ni czę sto wy ma ga się 
roz wią zań, któ rych jesz cze nie ma, któ re trze -
ba wy my ślić od ze ra) i kry tycz ne my śle nie 
(doj ście do wnio sków i de cy zji mu si po prze -
dzać do kład na ana li za wszyst kich da nych).  

– Li czy się oczy wi ście tak że umie jęt ność pra cy 
w ze spo le, tak, by umieć słu chać róż nych punk -
tów wi dze nia, pro po no wać kom pro mis, być 
po pro stu otwar tym na in nych, da rzyć wszyst kich 
sza cun kiem, po nie waż każ dy stra te gicz ny pro -
jekt, plan czy do ku ment, nad któ rym pra cu je my, 
po wsta je w sze ro kim gro nie – wy ja śnia. 

In spi ra cją do tak wy ma ga ją cej co dzien nej pra -
cy są książ ki (De ve lop ment Star 2023 przy zna -
je: Bar dzo du żo czy tam i mam do sko na łą pa mięć) 
ale też roz mo wy z mło dym po ko le niem: – I nie 
cho dzi tu na wet o stu den tów, ale o oso by jesz cze 
młod sze. Dla mnie oczy wi ste jest, że je śli mam 
my śleć o roz wo ju uczel ni, po win nam po znać per -
spek ty wę przy szłych stu den tów – mó wi.  

 
Umię dzy na ro do wie nie jest wszę dzie 

Kie dy Po li tech ni ka Ślą ska star to wa ła w kon -
kur sie Ini cja ty wa Do sko na ło ści – Uczel nia Ba -
daw cza (IDUB), to wła śnie umię dzy na ro do -
wie nie by ło ko łem za ma cho wym 
przed sta wio ne go w kon kur sie pro jek tu. I to 
wła śnie in ter na cjo na li za cja w stra te gii uczel ni 
zo sta ła uję ta w każ dym ob sza rze ak tyw no ści 
PŚl: w kształ ce niu i na uce, ale też w spra wach 
zwią za nych ze współ pra cą z oto cze niem spo -
łecz no -go spo dar czym czy np. z pro mo cją 
uczel ni. – Wie dzie li śmy, że je śli nie bę dzie my 
suk ce syw nie zwięk szać wskaź ni ków umię dzy na -
ro do wie nia uczel ni na wszyst kich po lach jej dzia -
łal no ści, nie ma my szans za ist nieć w sze ro kim 
aka de mic kim świe cie ani po ja wić się w ran kin -
gach – przy zna je Ku de wicz -Kieł ty ka.  

Dziś ja ko kie row nik Biu ra Roz wo ju PŚl mo że 
z sa tys fak cją po wie dzieć, że Po li tech ni ka Ślą ska 
rze czy wi ście – mi mo pan de mii czy woj ny 
na Ukra inie – sta je się co raz bar dziej umię dzy na -
ro do wio ną uczel nią. Naj więk sze suk ce sy w tym 
za kre sie? To przede wszyst kim pro gram po zy -
ski wa nia wy bit nych mło dych na ukow ców 
na PŚl, któ ry funk cjo nu je od pan de micz ne -
go 2020 ro ku, miał już pięć edy cji (szó sta wkrót -
ce się za koń czy) i cie szy się co raz więk szym za -
in te re so wa niem ba da czy z róż nych kra jów. 
In na ini cja ty wa, któ ra przy no si wy mier ne re zul -
ta ty w ob sza rze umię dzy na ro do wie nia, to we -
wnętrz ny pro gram pro ja ko ścio wy in we sty cji 
w roz wój umię dzy na ro do wie nia, pre miu ją cy ak -
tyw no ści pra cow ni ków, stu den tów i dok to ran -
tów w róż nych ob sza rach.  

Te i wie le in nych (np. sta ra nia o akre dy ta cje 
mię dzy na ro do we, ak tyw ność PŚl w sie ci Uni -
wer sy te tów Eu ro pej skich w kon sor cjum 
EURECA-PRO) dzia łań, w któ rych z ze spo łem 
pio nu na uki i roz wo ju uczest ni czy Mag da le -
na Ku de wicz -Kieł ty ka, sta no wią do sko na ły przy -
czy nek do te go, by zgod nie z ce lem, ja ki sta wia 
so bie laureatka De ve lop ment Star 2023, Po li -
tech ni ka Ślą ska za kil ka lat sta ła się roz po zna wal -
nym i praw dzi wie ba daw czym uni wer sy te tem 
eu ro pej skim, któ ry osią ga do bre wskaź ni ki ran -
kin go we.  

MAG DA LE NA KU DE WICZ -KIEŁ TY KA 
Ab sol went ka so cjo lo gii. Na Po li tech ni ce Ślą skiej 
pra cu je od 2013 r., a od 2016 r. kie ru je Biu rem 
Roz wo ju po wo ła nym w pio nie pro rek to ra ds. 
na uki i roz wo ju. Jest rów nież uczel nia nym ko or -
dy na to rem ds. wy róż nie nia HR Excel len ce in 
Re se arch, kie ru je za da niem stra te gicz nym „Zło -
że nie wnio sków o no we akre dy ta cje mię dzy na -
ro do we”. Człon ki ni ze spo łu od po wie dzial ne go 
za opra co wa nie Stra te gii Roz wo ju Po li tech ni ki 
Ślą skiej na la ta 2021–2026, w tym w ob sza rze 
umię dzy na ro do wie nia. Dzia ła tak że w in nych 
uczel nia nych ze spo łach, m.in. ze spół ds. ran kin -
gów, ds. sys te mu kon tro li za rząd czej, ze spół re -
ali zu ją cy pro jekt Uni wer sy te ty Eu ro pej skie 
w kon sor cjum EURECA-PRO. Jest rów nież 
człon ki nią ze spo łu zwią za ne go z pro jek tem 
„Eu ro pej skie Mia sto Na uki Ka to wi ce 2024”.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023

GWIAZDA ROZWOJU 
DEVELOPMENT STAR Magdalena 

Kudewicz- 
-Kiełtyka 
Politechnika Śląska


Trzeba ciągle   
być w ruchu

Dla mnie rozwój to 
stawianie sobie ciągle nowych 

wyzwań, wyznaczanie kolejnych 
celów. Sukces często osiągamy 

dzięki samemu procesowi dążenia 
do ich osiągnięcia. 
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Nagrodę funduje IREG Observatory  
on Academic Ranking and Excellence
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Analiza danych, czyli codzienna praca


