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Informacja  Kanclerza 

o stanie Uczelni na Inaugurację 2018/2019 

 

Szanowni Państwo  

Nieprzerwanie od 2001 roku Uczelnia dążyła do zbudowania wizerunku  stabilnego podmiotu, 

prowadzącego nowoczesne i innowacyjne kształcenie na wielu kierunkach studiów, mocno osadzonego w 

regionie i jak pokazuje obecna sytuacja – śmiało możemy powiedzieć, że także w kraju.  

 

Dzięki determinacji Władz Uczelni oraz  pracowników naukowo – dydaktycznych i administracyjnych 

oraz wsparciu  otoczenia społeczno – gospodarczego – mogę śmiało i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 

Uczelnia odniosła sukces.  

Ta Inauguracja to początek nowego etapu w rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.  

Decyzje z tym związane są to decyzje trudne, strategiczne, mające wpływ na pozycję Uczelni w 

środowisku akademickim.  

Nowe kierunki rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to nowe cele, zadania, które 

postawiliśmy przed sobą na najbliższe 3 lata.  

Wychodząc naprzeciw zmianom wprowadzanym w systemie edukacji na poziomie wyższym przez 

ustawę 2.0, Wyższa  Szkoła Ekonomii i Innowacji  rozpoczęła wdrażanie zmian już w roku 2017. Wymagało to 

od Kierownictwa Uczelni dużej determinacji i odwagi we  wdrażaniu tych zmian. 

 

Zmiany na które się zdecydowaliśmy obejmują kilka kluczowych dla rozwoju Uczelni obszarów:  

 

Pierwszy z nich to wzmocnienie działalności badawczo – naukowej,  

Uczelnia po raz pierwszy poddała się ocenie parametrycznej otrzymując najniższą kategorię C.  Przyjęliśmy,  że 

kluczowym, strategicznym wyzwaniem jest  zdecydowane wzmocnienie tego obszaru działalności  Uczelni. 

Utworzyliśmy 3 Instytuty Badawcze, wspierane przez własny fundusz na badania i rowój naukowy i publikacje, 

a działania kadry badawczej wspierać będziemy własnym funduszem premii doceniając osiągnięcia w 

działalności naukowej.  

 

Naszym celem jest otrzymanie  kategorii B w co najmniej 2 dyscyplinach naukowych – liczymy na to 

że w efekcie podjętego wysiłku  wynik ewaluacji w 2021 roku potwierdzi że nasz ambitny cel został osiągnięty.  

 

Dla nas jako Uczelni niepublicznej, to wielkie wyzwanie i ambitny cel.  Czy się obawiamy – tak – ale 

wierzymy, że działając z taką samą jak dotychczas determinacją – możliwy do osiągnięcia. Wierzę, że kadra 

naukowo – dydaktyczna związana od wielu lat z naszą Uczelnią – jest godna zaufania i podoła stawianym 

wyznawaniom! 

Nie od dziś wiadomo, że o sukcesie firmy zawsze decydują ludzie,  dlatego też  
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Drugi obszar zmian to – inwestycja w kadry. Uczelnia rozpoczęła wdrażanie długofalowej strategii rozwoju 

kadry nukowo – dydaktycznej oraz administracyjnej.  Działania nasze są wzmocnione środkami z EFS na 

rozwój kompetencji i wzmocnienie  potencjału szkół wyższych. Wsparcie dotyczy szkoleń z różnych obszarów, 

możliwości rozwoju naukowego oraz  dostosowania programów kształcenia, metod i narzędzi dydaktycznych 

do przygotowania kompetentnego absolwenta do podjęcia pierwszej pracy. Absolwenta, który spełni 

oczekiwania pracodawcy na współczesnym rynku pracy.  

 

Mam  nadzieję, że działania te przełożą się na określoną pozycję naukową i dydaktyczną Uczelni, która 

będzie kolejnym istotnym kamieniem milowym w rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.     

Nowe kierunki rozwoju Uczelni potwierdzają także liczne publikacje w wysoko punktowanych czasopismach 

przygotowywane z zakresu finansów przez międzynarodowe, interdyscyplinarne  zespoły badawcze pod 

kierunkiem pracowników Wydział Administracji  i Nauk Społecznych.  

 

Oczywiście, nie zaprzestaniemy kontynuowania tego co dotychczas wartościowe, tego co było, jest i 

mam nadzieję że nadal będzie marką Uczelni, czyli innowacyjna odpowiadająca na zapotrzebowanie otoczenie 

społeczno -  gospodarczego oferta  dydaktyczna. 

 Uczelnia uruchomi w tym roku akademickim kilka nowych programów kształcenia na poziomie 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, opracowanych pod potrzeby rynku pracy. Potwierdzeniem tego np. są 

nowe uprawnienia, które Uczelnia otrzymała kilkanaście dni temu, a mianowicie licencja na prowadzenie 

studiów II stopnia o profilu praktycznym, na kierunku „INFORMATYKA”, na którym studenci zdobędą 

kwalifikacje w zakresie  cyberbezpieczeństwa oraz programowania i analizy danych .  

Przygotowując program kształcenia i realizację tego przedsięwzięcia Uczelnia w roku 2017 podpisała 

umowę o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji oraz Prezydentem Miasta na rzecz uruchomienia 

kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w gospodarce, bankach  i 

samorządach. 

Mając na uwadze rozwój i jakość kształcenia na kierunku INFORMATYKA we wrześniu br. 

podpisaliśmy umowę o współpracy z ASSECO Data Systems Polska . ASSECO będzie również dla uczelni 

partnerem strategicznym na tym kierunku kształcenia. 

W bieżącym roku akademickim bardzo ważnym zadaniem dla Uczelni będzie przygotowanie się do 

realizacji studiów dualnych na 4 kierunkach kształcenia oraz wdrożenie od roku Akad. 2019/2020 6-

miesięcznych praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach . 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, 

szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie mogą analizować 

potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia. Przedstawiciele otoczenie 

społeczno – gospodarczego są też niejednokrotnie również współautorami programów kształcenia.  

Niemniej realizując zapisy ustawy 2.0 musimy wejść na zupełnie inny poziom relacji z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 
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Uczelnia jest nowoczesna, innowacyjna, kreatywna, w wielu dziedzinach prekursorska. Zasłużenie 

cieszy się opinią jednostki zapewniającej możliwość studiowania na europejskim poziomie, a jednocześnie pro 

studenckiej, otwartej na dialog, tak z otoczeniem zewnętrznym jak i wewnętrznym. 

 

Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, które Uczelnia otrzymuje od wielu lat od instytucji 

analizujących i oceniających rynek edukacyjny w Polsce. 

I tak dla przykładu najważniejsze z nich  w roku 2018 to: 

• WSEI została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes 

Urzędu Patentowego RP w trzeciej edycji przedsięwzięcia. 

Nagroda została przyznana w następujących kategoriach: 

- Inspirująca kobieta w organizacji - za zarządzanie Uczelnią, które przekłada się na prestiż Uczelni i stałe 

umacnianie pozycji WSEI na akademickiej mapie Polski.  

- Uczelnia przyszłości -  za nowoczesną i wzorcową wielowymiarową współpracę z przedsiębiorstwami i 

instytucjami administracji publicznej oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego i regionu 

• Polska Nagroda Innowacyjności 2018 

Ta nagroda dowodzi, że nazwa naszej Uczelni to nie tylko słowa, ale skuteczne działania. To potwierdza 

słuszność naszych decyzji sprzed prawie 20 lat. 

 

• Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 

2018 

 

Nasza Uczelnia zgromadziła największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Wysokie 

oceny w szczególności zostały przyznane Uczelni za konsekwencję we wdrażaniu programu 

umiędzynarodowienia Uczelni, umacnianie praktycznych elementów nauczania, permanentne działania 

zmierzające do zapewnienia zgodnego z profilami kształcenia zaplecza laboratoryjno-badawczego, bogatą 

współprace ze środowiskiem pracodawców czy poszerzanie oferty kierunków studiów i wprowadzanie 

perspektywicznych specjalności. 

 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji będąc uczelnią 

niepubliczną realizuje również szereg wartościowych projektów służących realizacji III misji Uczelni, które – 
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adresowane do różnych środowisk, branż i grup wiekowych – stanowią świadectwo społecznej „użyteczności” 

Uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości i ochrony zdrowia.  

I pomimo, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest uczelnią niepubliczną około 1000 studentów 

kształci się bezpłatnie, a ok. 50% korzysta z różnych form dofinansowania studiów z funduszy europejskich. 

 

Głównym celem naszych projektów jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach preferencyjnych dla 

regionalnego rynku pracy, tak w szkolnictwie wyższym jak i ponadgimnazjalnym.  

I tu nie sposób pominąć Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Informatycznego, 

które są prowadzone przez WSEI, jako organ założycielski. Innowacje w liceach dotyczą programów nauczania, 

metod i form pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Celem jest przygotowanie takiego 

absolwenta, który będzie mógł konkurować na międzynarodowym rynku pracy. 

Nasze ALMS po 6 latach funkcjonowania stało się na rynku edukacyjnym prestiżowym liceum 

wyróżniającym się indywidualnym podejściem do ucznia jednocześnie osiągającym bardzo dobre wyniki: 

• Prawie 100% zdawalność na maturze 

• Ok. 90% absolwentów podejmuje naukę w szkołach wyższych w kraju i za granicą 

 

O rozwoju WSEI świadczy także to, w roku akademickim 2018/2019 naukę na I roku studiów I i II 

stopnie rozpoczyna ponad 2000 studentów. Ogółem na Uczelni kontynuować studia będzie ok. 7.000 studentów,  

w tym ponad 500 osób z dwudziestu kilku krajów na 4 kierunkach w języku angielskim: ekonomia; 

zarządzanie; informatyka i pielęgniarstwo.  

Najwięcej studentów studiować będzie na kierunku „PIELĘGNIARSTWO” ok. 2000 osób, w tym  

jedyne studia w kraju w całości prowadzone w języku angielskim. 

 

Nauki medyczne jest to obszar, który Uczelnia rozwija i w który inwestuje. Ta polityka Władz Uczelni 

ma swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie studiujących na Wydziale Nauk o Człowieku studentów, jak 

również realizowanych w zakresie tego obszaru projektach. 

Szczególnie dla nas ważne jest  Centrum Symulacji Medycznych, projekt którego  celem jest 

podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i lepszego praktycznego przygotowania 

absolwentów tego kierunku do wykonywania zawodu. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 

Zdrowia, a Uczelnia z własnych środków gwarantuje wkład własny na poziomie ponad 40% W styczniu 2019 

roku Centrum zostanie oddane do dyspozycji studentów gdzie pod fachowym okiem instruktorów symulacji 

medycznych posiadających międzynarodowe certyfikaty  rozpoczną swoje pierwsze zajęcia na symulatorach. 

Uczelnia prowadzi także szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi zarówno w zakresie wymiany 

kadry i studentów jak również przygotowania i realizacji  projektów mające na celu wypracowanie rozwiązań 

wspomagających proces naukowo-dydaktyczny i transfer nowatorskich rozwiązań społeczno-gospodarczych w 

naszych regionach,  a  współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, głęboka analiza zachodzących 
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procesów i zmian na rynku pracy pozwala nam na  tworzenie nowych, innowacyjnych perspektyw zawodowych 

dla  studentów i absolwentów Uczelni. 

 

Tak jak mówiłam proces dydaktyczny i naukowo-dydaktyczny (a właściwie badawczo – dydaktyczny) 

w  Uczelni realizuje zespół ponad 400 profesjonalnych wykładowców akademickich, z których większość 

posiada duży związek z praktyką gospodarczą. Mamy nadzieję, że współpraca ta przełoży się poza jakością 

procesu dydaktycznego na prace badawcze, które będą mogły być wykorzystane przez otoczenie społeczno – 

gospodarcze. 

 

W Uczelni w ramach umowy o pracę zatrudnionych jest  185 osób. 102 osób to pracownicy 

akademiccy, dla których  Uczelnia nasza jest podstawowym miejscem pracy. 

Ponadto w ramach długoterminowych umów o dzieło, jako wykładowcy - pracuje na Uczelni ponad 280 

osób. 

W roku akademickim 2017/2018 studia ukończyło 1.729 osób. Do 30 września Uczelnię opuścił już 16 

rocznik absolwentów  w liczbie 1.428 osób. Plus 670 absolwentów studiów podyplomowych. Ok. 300 osób 

podejdzie do egzaminu dyplomowego do końca br. 

 

Będziemy także kontynuować nasze szczególne  podejście: Uczelni i wszystkich pracowników do 

STUDENTA. Oczywiście zmiany, które Uczelnia będzie wdrażała nie ominą także i tej szczególnie ważnej 

GRUPY. Studenci w większym zakresie będą włączani w proces współpracy badawczej i dydaktycznej 

wchodząc w naukowe związki z otoczeniem społeczno – gospodarczym. . 

 

Uczelnia jest szczególnie otwarta na głosy płynące ze społeczności studenckiej, dlatego też stawia na 

wdrożenie nowych systemów w komunikacji ze studentem – (mobilny student), zajęć z wykorzystaniem VR 

(wirtualnej rzeczywistości) oraz materiałów przyjaznych współczesnym młodym ludziom – kochającym 

mobilne technologie i media społecznościowe.  

 

 Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji poza podstawową działalnością dydaktyczną 

realizuje szereg innych działań i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym, wspomagających 

działalność podstawową. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Uczelnia realizując społeczną misję swojego Założyciela 

utworzyła własny fundusz pomocy materialnej dla studentów. 

Studenci poza pomocą materialną z budżetu Państwa, która w roku 2017/2018 wyniosła 5.538.600,- zł, 

gwarantowaną ustawą „prawo o szkolnictwie wyższym” korzystają ze stypendiów, ulg i bonifikat Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji. 

W roku 2017/2018 Uczelnia na różne formy pomocy materialnej dla studentów i absolwentów 

przeznaczyła z własnych środków 1.361.498,- złotych  
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Szanowni Państwo   Dzięki konsekwencji w działaniu, zaangażowaniu Władz Uczelni i całego Zespołu 

pracowników -  Uczelnia ma szansę na realizację następnych  etapów w swoim rozwoju.    

Bardzo często WSEI zaskakuje otoczenie nowatorskimi projektami, oryginalnymi rozwiązaniami 

dydaktycznymi oraz skalą i wartością merytoryczną wdrażanych innowacji: organizacyjnych, procesowych, 

programowych czy marketingowych. Często są one wzorem do naśladowania dla innych szkół wyższych  - 

krajowych i zagranicznych – jako dobre praktyki. Myślę, że tym razem nie zawiedziemy Państwa i tą tradycję 

zaskakiwania będziemy kontynuowali.   

 

Te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe także bez zaangażowania wsparcia Władz Miasta i 

Województwa, Zarządów firm i instytucji, którzy zawsze wspierali i wspierają naszą działalność i podają nam 

pomocną dłoń. 

Pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny chciałabym podziękować JE Ks. Arcybiskupowi 

Stanisławowi Budzikowi za błogosławieństwo, modlitwę i życzliwość z jaką spotykamy się na co dzień, 

Wojewodzie Lubelskiemu i Marszałkowi Województwa Lubelskiego,  a także Panu Krzysztofowi Żukowi 

Prezydentowi  Miasta Lublin, za wspieranie naszych działań dla dobra całej społeczności akademickiej , 

rozwoju naszego Miasta i regionu. 

 

Wszystkim Państwu dziękuję i pragnę podkreślić, że Państwa zaangażowanie w rozwój Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji jest zauważalny nie tylko w naszym regionie, ale również przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, PKA ale również przez media i wiele innych podmiotów tworzących opinie i analizy 

rynku edukacyjnego i jest dla nas i naszych studentów potwierdzeniem wartości dyplomu Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rynku edukacyjnym i rynku pracy. 

 

Wiem, że ten rok akademicki będzie wymagał ogromnego nakładu pracy, ale wierzę, że jest początkiem 

wejścia  Uczelni na kolejny etap rozwoju. 

     

 A z okazji Inauguracji Nowego Roku Akademickiego wszystkim studentom i uczniom LICEUM życzę 

aby rok 2018/2019  był okresem niekończących się sukcesów w zdobywaniu wiedzy i najlepszych ocen oraz 

spełniania się nawet nieosiągalnych marzeń. 

 

 

Lublin, 10.10.2018 r. 

 

 

 

 


