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Konkurs: Liderzy Zarządzania Uczelnią 
LUMEN 2017

PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public 
Consulting Group. Naszą misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań 
doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu 
zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych 
danych i narzędzi analitycznych.

Promocja uczelni i realizowanych 
przez nią inicjatyw zarządczych

Wymiana najlepszych praktyk  
w dziedzinie zarządzania uczelnią

Wyróżnienie zasłużonych 
pracowników uczelni

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję 
najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania 
szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-
technologicznej PCG Academia w 2015 roku.

W pierwszej edycji konkursu udział wzięło 65 szkół wyższych z całej 
Polski zgłaszając blisko 170 wniosków konkursowych. Rektorzy, 
menedżerowie i zespoły reprezentujące 11 uczelni otrzymali nagrody 
w 5 obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią. 

W tym roku konkurs LUMEN powraca w nowej, udoskonalonej 
formule przy udziale Fundacji Rektorów Polskich jako partnera 
merytorycznego, oraz firm Pearson, Bank Zachodni WBK – Santander 
Universidades oraz dziennika Rzeczpospolita jako partnerów trzech 
kategorii konkursowych.



Kategorie i Partnerzy Konkursu LUMEN 2017

Zasady Konkursu

 � Celem Konkursu jest wyróżnienie osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów  
w trzech obszarach efektywnego zarządzania uczelnią zwanych Kategoriami (wymienione wyżej).

 � O nagrody mogą ubiegać się kanclerze, dyrektorzy, menedżerowie, lub nauczyciele akademiccy 
zaangażowani w proces zarządzania uczelnią.

 � Z udziału w Konkursie wyłączeni są aktualnie urzędujący rektorzy i prorektorzy oraz pracownicy  
i współpracownicy Organizatorów konkursu.

 � Propozycje do nagród w Konkursie mogą zgłaszać m.in. członkowie kapituły, rektorzy i prorektorzy uczelni, 
firmy współpracujące z uczelniami oraz reprezentanci organizacji zrzeszających uczelnie.

 � Zgłoszeń do konkursu można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem  
www.lumen.edu.pl w terminie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

 � Laureaci zostaną nagrodzeni podczas konferencji LUMEN organizowanej w listopadzie 2017 roku.
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Kapituła Konkursu

 � Prof. Jerzy Woźnicki - Przewodniczący (FRP/PW)

 � Prof. Wiesław Banyś (KRASP/UŚ)

 � Prof. Ewa Chmielecka (SGH/FRP)

 � Prezes Piotr Dmochowski-Lipski (PCG Polska)

 � Prof. Paweł Górski (UM w Łodzi)

 � Prezes Maciej Grelowski (BCC)

 � Prezes Marek Jakimowicz (Pearson)

 � Dyrektor Michał Jaworski (Microsoft)

 � Prof. Andrzej Koźmiński (ALK) 

 � Prof. Krzysztof Leja (PG)

 � Dyrektor Tomasz Mielniczuk (Santander)

 � Prof. Alojzy Nowak (UW)

 � Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz (ZBP)

 � Prof. Tadeusz Pomianek (WSIZ)

 � Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek (UJ)

 � Prof. Tadeusz Więckowski (PWr)

 � Prezes Piotr Voelkel (SWPS/Grupa VOX)

Realizacja projektów i przedsięwzięć  
w ramach wdrażania strategii  

rozwoju uczelni 

Innowacyjne metody zarządzania  
w obszarach kształcenia,  

badań naukowych i organizacji uczelni

Kształtowanie relacji z interesariuszami 
uczelni: ze studentami, pracodawcami,  

partnerami naukowymi,  
społecznością lokalną

ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY


