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Zakończył się proces weryfikacji Uczelni i są znane wyniki konkursu na „Najbardziej 
innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw7 zawodowych”,
organizowanego już po raz dziewiąty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Projekt 
ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania 
nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi 
działaniami, realizowanymi w  sektorze edukacji wyższej.

Na podstawie analizy wieloaspektowej ankiety, niezmiernie miło mi Panią poinformować, 
iż Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znalazła się w zaszczytnym gronie 
laureatów konkursu, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych 
obszarach.

Uzasadnienie:

Uczelnia uzyskała wysokie oceny w  szczególności za:
• konsekwencję we wdrażaniu programu umiędzynarodowienia uczelni, 

szczególnie w zakresie współpracy WSEI z uczelniami zagranicznymi oraz 
realizowanie programów nauczania na wielu kierunkach w całości w języku  
angielskim

• umacnianie praktycznych elementów nauczania w wyniku realizacji 
modułowego systemu kształcenia oraz programów kształcenia o profilu 
praktycznym, a także realizację programu „rozszerzony system praktyk 
zawodowych” i inicjatywę powołania START—UPU umożliwiającego realizację 
pomysłów biznesowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie

• permanentne działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z profilami 
kształcenia zaplecza laboratoryjno-badawczego np. poprzez realizację projektu 
„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do 
poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie”

• bogatą współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączenie ich w proces 
dydaktyczny, a w szczególności za powołanie Zespołu Ekspertów Społeczno- 
Gospodarczych

• poszerzanie oferty kierunków studiów, wprowadzanie perspektywicznych 
specjalności (np. szybkie prototypowanie na kierunku mechanika i budowa 
maszyn, cyberbezpieczeństwo na kierunku informatyka) oraz wdrożenie 
działań zmierzających do uruchomienia studiów III stopnia



Wyrażam głębokie przekonanie, że uhonorowanie Państwa Uczelni w  konkursie na 
„Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w  Polsce w  tworzeniu perspektyw zawodowych” 
potwierdza pozycję Szkoły jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty 
poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku 
pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez 
pracodawców.
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