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Drogi Czytelniku!
Czasopismo, które przed sobą trzymasz, zostało stworzone z myślą o

Tobie. 
Istnieje możliwość, że się jeszcze nie znamy...ale chcemy pokazać ci istotne
informacje, które pomogą ci otworzyć oczy na wiele niezwykłych tematów. 

Będziesz chciał odpocząć chwilę przed zajęciami, a znudzi ci się już
przeglądanie Facebooka(uwierz nam; zdarza się)...zajrzyj do nas. Do naszej

gazetki. Znajdziesz tu wywiady, porady… Nie zamierzamy ci jednak psuć
zabawy z odkrywania tematów; i tak zrobi to spis treści; dlatego

zdradzamy na obecną chwilę tylko tyle.
Nasze Czasopismo będzie wydawane co trzy miesiące, jeśli chcesz,

abyśmy poruszyli jakąś kwestie, napisz do nas na Facebooku. 
Weźmiemy pod uwagę twój głos. Co ważne będziemy dodawać tam treści,
dlatego warto polubić nas i obserwować. Nasz zespół składa się z 4 osób,

które poniżej w formie wizytówkę powiedzą o sobie coś więcej.
 

 
 

K I L K A  S Ł Ó W  O D  N A S
C Z Y L I  O  C O  T U  C H O D Z I ?  K I M  J E S T E Ś M Y ?

Miłego czytania!

Redakcja Projektow4



PAWEŁ 
Redaktor Naczelny 

Cześć! Nie za bardzo lubię udostępniać o
sobie informacji.
Myślałem, że Rodo mi w tym pomoże i w
ogóle, no ale cóż… to nie przeszło
Z takich najważniejszych informacji to
warto byłoby żebyście wiedzieli, że
jestem redaktorem naczelnym tej
gazetki, którą właśnie przeglądacie.
Jestem też studentem drugiego roku
psychologii, z czego jestem naprawdę
dumny, bo nie raz myślałem o rzuceniu
studiów.Ciekawostką może być, że
udzielam się również w rożnego rodzaju
forach terapeutycznych, gdzie w miarę
możliwości staram się pomóc ludziom z
ich problemami.

DR Wiesław

Poleszak  
Opiekun 

Jestem nauczycielem akademickim,
psychologiem, psychoterapeutą oraz
ekspertem ORE w zakresie
psychoprofilaktyki. Wykładam na
kierunku psychologia. Naukowo zajmuje
się psychoprofilaktyką i pomocą
psychologiczną. Prywatnie lubię czytać,
jeździć na nartach i grać w tenisa
ziemnego. Tutaj pełnię funkcję opiekuna
i wskazuję drogę. Wicedyrektor Ośrodka
Rozwoju Edukacji. 



AGATA 
Dziennikarz 

Kim jestem? Tutaj wcielam się w rolę
dziennikarza, odpowiadam za teksty które
czytasz. Na co dzień jestem studentką
psychologii czwartego roku, szczególnie
interesuje mnie psychologia rodziny.
Działam również w Akademickim Centrum
Wsparcia Rówieśniczego. I cóż więcej drogi
czytelniku? Zostało mi tylko zaprosić Cię do
czytania naszej pracy i życzyć miło
spędzonego czasu. :)

ALEKSANDRA 
Dziennikarz 

Jaka jestem? Trochę zwariowana,
ekscentryczna, nieprzewidywalna… Jestem
również studentką IV roku psychologii. Lubię
wyzwania i pisanie tutaj jest jednym z nich.
Wolny czas spędzam z najbliższymi, bądź na
poszerzaniu swojej wiedzy i zdobywaniu
nowych pasji. Mam nadzieję, że zaintrygują
Cię moje wypociny. Miłej lektury. 

ADRIANNA 
Grafik 

Nazywam się Ada, zajmuję się tutaj grafiką.
Czasopismo, które czytasz jest w pełni
zaprojektowane przeze mnie... uwierz mi nie
było to łatwe ;). Na co dzień jestem
studentką IV roku psychologii. Wolny czas
lubię spędzać z rodziną i przyjaciółmi albo
czytając książki — zwłaszcza kryminały o
tematyce prawniczej. Mam nadzieję, że
moje poczucie estetyki przypadło Ci do
gustu! :)



ZDROWA
EMPATIA

“Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie
widzenie własnego odbitego w jego oczach.”

By Paweł Użwa

,,Empatia” pewnie znasz to
słowo, ale czy zdajesz sobie
sprawę, co to właściwie
znaczy być człowiekiem
empatycznym? Samo greckie  
,,empátheia” oznacza,
cierpienie”. W psychologii
natomiast ów termin odnosi
się do współodczuwania
stanów emocjonalnych
innych ludzi. Ale jedna mała
uwaga; nie mylmy tego ze
współczuciem… Współczucie
stawia nas niejako wyżej od
osoby, której współczujemy,
zaś zdolność empatii to
umiejętność postawienia się
w sytuacji innej osoby.



W tym filmie jest pewna
scena w trakcie trwania
drugiego aktu. 
Odnosi się ona do części
podróży Radości i Smutku
po głowie Railey.
Tam, żeby wrócić do
Centrali, natrafiają na
wymyślonego przyjaciela
dziewczynki, która ma im
pomóc ową drogę
odnaleźć; zanim wszystkie
wspomnienia głównej
bohaterki wyparują. W
czasie drogi niestety do
tego dochodzi, co odbija
się negatywnie na
samopoczuciu
wymyślonego przyjaciela
Railey

Próba wsparcia.
Bagatelizowanie problemu
-Hej! Wszystko będzie
dobrze. Naprawimy to.
Musimy tylko wrócić do
centrali. W którą stronę na
dworzec?
-Zaplanowałem dla nas
taką wycieczkę
-Ej! Kto ma łaskotki! Uwaga
łaskotkowy potwór! Ej
BinBong popatrz (robi
śmieszne miny). Ooo mam
świetną grę. Ty wskażesz
nam dworzec i wszyscy
razem tam pójdziemy. Ale
będzie super! Wstawać
lecimy na dworzec!

W sumie postaram się to
teraz fajnie przedstawić na
podstawie pewnego
przykładu. Swego czasu do
kin trafił film pod tytułem
,,Inside Out”. Pomoże on
nam na swój sposób wejść
nieco bardziej w tematykę
empatii.



Wysłuchanie.
,,-Przykro mi, że zabrali
rakietę. Wyrzucili coś co
kochałeś; zniknęło na zawsze
-Smutna, pogarszasz
sprawę!- zwróciła jej uwage
Radosna
-Przepraszam
-Tylko ona mi została po
Railey
-Na pewno przeżyliście super
przygody
-Ooo było nam fajowo. Raz
cofnęliśmy się w czasie
nawet. Zjedliśmy dwa
śniadania.
-Musiało być cudnie Railey
się pewnie podobało
-Oj no pewnie. Byliśmy
najlepszymi przyjaciółmi

-Tak to smutne 
(BigBang wypłakuje się w
ramie smutnej)
-Już mi lepiej. Chodźmy”
Jaka jest różnica między
podejściem numer jeden do
problemu, a podejściem
numer 2? W drugim
przypadku bohaterka nie
bagatelizuje problemu
BingBanga. Co więc robi? O
to samo pyta Radosna.
-Jak to zrobiłaś?
-Był smutny. Wysłuchałam co
miał do powiedzenia



W przypadku pierwszej
kwestii czyli predyspozycji
biologicznej mamy do
czynienia z materiałem,
który dostajemy od swoich
przodków. Więc jeżeli
zastawiasz się dlaczego
jesteś bardziej lub mniej
empatyczny: zapytaj babci
(lub mamy).Rodzimy się
zaprogramowani na
określony poziom empatii,
a naukowcy twierdzą, że
predyspozycje biologiczne
odpowiadają za nasz
poziom empatii aż w 50
procentach.

W przypadku predyspozycji
psychologicznych mówimy o
wzorcach które otrzymaliśmy
w dzieciństwie  oraz relacje
jakie panowały i panują
wśród naszych najbliższych.
Psychologowie twierdzą, że
osoby empatyczne były
wychowane w poczuciu
odpowiedzialności za drugą
osobę, ale i świadomości
konsekwencji popełnianych
czynów. Osoby wykazujące
niższy poziom empatii zwykle
wychowały się w poczuciu
bezkarności oraz braku
odpowiedzialności za innych.

W przypadku ostatniej
predyspozycji czyli
środowiskowej to ona
kształtuje się przez całe
nasze życie. Psychologia
twierdzi, że poziom empatii
zmienia się wraz z wiekiem, a
zasadniczy wpływ na poziom
empatii ma środowisko, w
jakim przebywamy oraz
panujące w nim akceptowane
wzorce zachowań. 

Psychologia wyróżnia trzy
grupy przyczyn
odpowiedzialnych za
budowanie poziomu
empatii.
1)Predyspozycje
biologiczne
2)Predyspozycje
psychologicznej
3)Predyspozycje
środowiskowe
Pozwólcie że rozwinę tą
kwestie.



Zadam wam teraz pytanie
(ale nie podam odpowiedzi:
wprost przynajmniej)
Widzisz trzy osoby. Jedną z
nich jest babcia które
niesie zakupy i niestety
pęka jej siatka. Drugą i
trzecią osobą są kolejno:
chłopiec i dziewczyna.
Chłopiec przechodzi obok
jakby nigdy nic. Dziewczyna
natomiast podbiega do
babci i pomaga jej zbierać
te zakupy...Aaa miałem
zadać wam pytanie. Kim
jest osoba empatyczna?

Weźmy pod uwagę, że ta
para czyli chłopiec i
dziewczyna mogli się gdzieś
śpieszyć. Może zaraz mieli
gdzieś jechać. Może właśnie
za chwilę mieli dorwać miejski
i to że zatrzymała się ta
dziewczyna może
powodować że ni zdążą
gdzieś. Nie wiemy tego.

W sytuacji gdy nie potrafimy
skupić się na swoich
potrzebach, a nasze życie
polega na ciągłym
poświęcaniu się dla innych,
możemy mówić o
destrukcyjnym wpływie
empatii na nasze własne
życie.

Pomędrkujmy chwilę.
Człowiek o wysokiej
zdolności empatii stawia
dobro innych ponad
własne cele. Jednak taka
postawa nie zawsze jest
dobra.



Badania wykazują, że wielu z
nas wychowanych jest w
poczuciu winy, o czym
świadczy nadużywanie form
grzecznościowych
zaczynających się od
,,przepraszam”.
Co czwarty dorosły
rozpoczyna tak większość
pytań.
,,Przepraszam czy nie
przeszkadzam”
,,Przepraszam, że dzwonię
ale…”
,,Przepraszam czy mógłbym?”
,,Przepraszam…” i tak dalej

No ale czy musimy za
wszystko przepraszać?
Oczywiście że nie!
Takie z pozoru błahe
przyzwyczajenie językowe
świadczy o zaburzonym
poczuciu własnej wartości
oraz o poczuciu
wyobcowania w
społeczeństwie. Osoba
nadmiernie empatyczna nie
potrafi postawić swoich
potrzeb na pierwszy
miejscu, a gdy tak się w
końcu dzieje dopada ją
poczucie winy.

Dokończmy tą historyjkę.
-Po co się zatrzymywałaś?-
zapytał chłopiec dziewczynę
-Tej Pani pękła reklamówka;
musiałam jej pomóc. -
odparła
-Przez te twoje ciągłe 
 pomaganie zawsze się
spóźniamy- w tle widać
odjeżdżający autobus miejski

Opowiedziałbym wam co
nieco na temat
Himperempatii...ale wydaje
mi się, że i tak spędziliście ze
mną już dostatecznie dużo
czasu i pewnie zastanawia
was inna rzecz…



Czym jest zdrowa empatia i czy
możemy się jej nauczyć?

Teraz pewnie powinienem powiedzieć wam czym jest
zdrowa empatia; ale szczerze mówiąc nie wiem. Nie jest nią
na pewne zapominanie o sobie i pomaganie innym ponad
wszystko. Hmm...zbyt trudne pytanie. 
Wiadomo, że empatia pomaga w wielu sytuajch; ułatwia
codzienne fukcjonowanie, pozwala na nawiązywanie
dobrych relacji. Jest pożądana w wielu zawodach, w których
człowiek bez emaptii sobie nie poradzi. Wyobraźmy sobie
np. takiego oziębłego psychologa; tak już na koniec tego
artykułu

 -Zmarła mi złota rybka
-Pewnie nie wymieniał jej pan wody
-Źle się z tym czuje
-To dobrze; jest pan mordercą
-Nie wiem co ze sobą zrobić
-...(Z powodu narzuconej przez samego siebie cenzury;
tego nie dopowiem już)



A teraz lista ćwiczeń, które pomogą
nam być bardziej empatycznym od
wyżej przedstawionego ,,psychologa”

1. Obserwuj sytuacje, przyglądaj się jej rozwojowi
2. Uważnie słuchaj i zrozum to co słyszysz.
3. Wyczul się na nazywanie emocji, skup się na tym co
chcesz 
przekazać
4. Komunikuj swoje uczucia i nazywanie uczuć innych

No i co ja ci tu mogę jeszcze poradzić? A no tak! Przewróć
tą stronę i czytaj dalej. 



JAK ZROBIĆ
DOBRE CV

By Agata Agiejczyk 



Zbliżają się wakacje, więc duża część z nas
będzie szukać pracy. Do tego doszła również
pandemia, która zmusiła wiele osób do podjęcia
dorywczego lub stałego zatrudnienia. Stąd też
mój drogi czytelniku wziął się pomysł na
napisanie o CV, a jak lepiej zgłębić ten temat niż
zrobić wywiad z osobą która jest w tej dziedzinie
specjalistą? Zapraszam Cię, do przeczytania
wywiadu z doktorem Marcinem Stenclem.
Znajdziesz w nim wiele, przydatnych informacji
na temat celu zawodowego, podziału
kompetencji, doboru rodzaju CV i kolorów, a kto
wie może Cię czymś zaskoczy.
Miłego czytania!



A.A: Czy powinniśmy przygotowywać CV pod
konkretną ofertę pracy?

M.S: Zdecydowanie tak, to jest zawsze pierwszy i
najważniejszy krok. Jednym z najczęściej
popełnianych błędów podczas przygotowania CV
jest korzystanie z jednego, sztywnego szablonu,
który bezrefleksyjnie wysyłamy do różnych firm czy
instytucji ubiegając się o zatrudnienie. To jest
zasadniczy błąd ! Oczywiście nie ma nic złego w
samym szablonie, ale musimy jednak pamiętać, iż
pewne elementy tego wzoru muszą być ściśle
dopasowane do oczekiwań określonej oferty. Sama
oferta czy ogłoszenie dotyczące rekrutacji ułatwiają
nam dobór tych treści. W każdym ogłoszeniu
zamieszczone są informacje kto jest poszukiwany
oraz zamieszczone są wymagania i umiejętności,
którymi ten człowiek powinien się charakteryzować.
Ze względu na to, poszczególne fragmenty naszego
CV powinny być dopasowane do danej oferty oraz
zapotrzebowania.



A.A: W jaki sposób powinniśmy robić research pod
daną firmę, aby okazał się jak najlepszy?

M.S: To jest bardzo ważna kwestia i niestety
czasami trudna. Przyjmuje się, że im więcej wiesz o
danej firmie tym lepiej. Szczególnie ważne jest to w
przypadku przygotowywania CV, ponieważ jest ono
naszą wizytówką. Liczymy przecież, iż poprzez
przesłanie naszego CV zostaniemy zaproszeni na
rozmowę rekrutacyjną. Podczas niej, bardzo
dobrze widziana jest wiedza na temat danej
instytucji. Dzisiaj naszym najlepszym przyjacielem
jest internet, i to właśnie w nim możemy znaleźć
masę informacji dotyczących firmy czy opinii jej
dotyczących, których źródłem są nie tylko
pracownicy, ale również osoby ubiegające się o
pracę. Drugim źródłem jest krąg ludzi znajomych -
być może znamy kogoś kto pracował bądź pracuje
w danej instytucji i wie jakie tam są standardy i
oczekiwania. 
Możemy to wykorzystać w naszym CV, pisząc o tym
w części dotyczącej celów zawodowych. Właśnie
tam można wskazać, że na przykład: chciałbym
pracować w świetnie rozwijającej się firmie lub
chciałbym pracować w firmie będącej liderem w
określonej branży. To może zostać potraktowane
jako pewien „komplement” dla instytucji.
Rekruterzy najprawdopodobniej zwrócą na to
uwagę



A.A: Jakich informacji o firmie powinniśmy szukać?

M.S: Tak naprawdę powinno nas interesować
wszystko, co możliwe. Czasami osoby ubiegające
się o dane stanowisko składają dokumenty
aplikacyjne, czy w dalszej kolejności przychodzą na
rozmowę zupełnie do tego nieprzygotowane.
Często podczas rozmowy rekrutacyjnej jesteśmy
pytani o to, co wiemy o instytucji. Jeżeli wtedy
rozłożymy ręce i powiemy “tak naprawdę nie wiem
nic”, to niewątpliwie nie wywrze to korzystnego
wrażenia. Podczas szukania informacji powinniśmy
też zwrócić uwagę na oczekiwania wobec
kandydata, które są wskazane w ogłoszeniu. 



A.A: Co powinno zawierać dobrze przygotowane
CV?

M.S: Tych punktów jest co najmniej kilka, jednak
pierwszą i zasadniczą kwestią jest zdecydowanie
się na określony rodzaj dokumentu. 
Pierwszym, podstawowym rodzajem jest CV
chronologiczne. Schodzimy w nim od najnowszych
informacji do najstarszych, mam tu na myśli np.
miejsca zatrudnienia czy wykształcenie.
Drugim rodzajem jest CV funkcjonalne. Tu nie
koncentrujemy się na wykształceniu i
doświadczeniu zawodowym, ale wyróżniamy nasze
umiejętności, które możemy podzielić na tzw.
miękkie i twarde. Oczywiście uwypuklamy te
kompetencje, które są istotne dla naszego
przyszłego pracodawcy. Osobiście polecam CV
funkcjonalne studentom i absolwentom, dlatego,
że młodzi ludzie mają często kłopot ze wskazaniem
miejsc pracy, w których byli zatrudnieni. Mogli
jednak aktywnie i twórczo wykorzystać czas swojej
nauki. Dlatego właśnie CV funkcjonalne jest
polecane dla osób z mniejszym doświadczeniem
zawodowym, ale ambitnych i aktywnych, które
wykorzystały etap kształcenia w praktyczny sposób,
angażując się w różnego rodzaju aktywności, np.
udział w pracach koła naukowego, organizację lub
uczestnictwo w konferencjach czy szkoleniach.



Trzecim rodzajem jest CV mieszane. Sama nazwa
wskazuje, że łączymy w nim elementy
chronologiczne i funkcjonalne. Niekiedy też zdarza
się przygotowywać CV kreatywne, ale ten rodzaj
powinien być charakterystyczny do specyficznych
ogłoszeń o pracę i stanowisk, które tej
kreatywności wymagają. Na przykład, jeżeli aplikuje
się o pracę w agencji reklamowej to taka
kreatywność jest oczekiwana, ale jeśli jest to
stanowisko administracyjne to niekoniecznie
dobrze będzie widziane złożenie swojego CV
przygotowanego na zielonym papierze. 
Po zdecydowaniu się na rodzaj CV, musimy
umieścić w nim konkretne treści, wśród których
należy wskazać:



Dane osobowe i kontaktowe. Tutaj piszemy
krótko i na temat. W samym nagłówku CV
podajemy nasze imię i nazwisko, nazwę
stanowiska, na które aplikujemy oraz dane
kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
ewentualnie link do profilu branżowego;

Cel zawodowy - czyli podsumowanie zawodowe.
Wskazuje się, że około 30-40% osób składających swoje
dokumenty aplikacyjne nie uwzględnia tego elementu. A
jest to ten fragment, który rekruterzy bardzo chętnie
czytają. Cel zawodowy jest to krótki opis kandydata -
wystarczy kilka zdań, które wskazują, czym obecnie się
zajmuje, np. można napisać, że jestem menedżerem
sprzedaży z 10 letnim stażem, albo że jestem
absolwentem kierunku psychologia. Teraz drugie zdanie,
które jest najważniejszym elementem, pokazuje ono
bowiem, co udało mi się osiągnąć. Wracając do
przykładu: “jako menedżer, w przeciągu ostatnich 10 lat,
pozyskałem dla swojej firmy ponad 100 kluczowych
klientów”. To jest konkretna wartość. Jeżeli jestem
studentem, wymieniam tu rzeczy, o których
wspominałem wcześniej, np: zorganizowałem pięć
szkoleń, uczestniczyłem w czterech konferencjach
naukowych. Ostatni fragment celu zawodowego,
powinien wskazywać dlaczego ubiegam się o dane
stanowisko. Można to połączyć z „komplementem”, o
którym mówiłem wcześniej, np.: „szukam wyzwań
zawodowych w firmie będącej liderem na rynku”;



Doświadczenie zawodowe. Tutaj trzymamy
się chronologii i podajemy doświadczenie
od najnowszego do najstarszego. Nie
wystarczy jednak tylko podać przedziału
czasowego. Powinniśmy też wymienić
stanowisko, jakie zajmowaliśmy oraz zakres
obowiązków. Oczywiście najlepiej
podkreślić doświadczenie związane ze
stanowiskiem na które obecnie aplikujemy;

Umiejętności. Warto je podzielić na
kompetencje miękkie i twarde.
Kompetencje twarde to kwalifikacje jakie
posiadamy, np.: znajomość języka obcego
lub umiejętność obsługi oprogramowania.
Kompetencje miękkie związane są z
wymiarem interpersonalnym. Zaliczymy tu,
np.: kreatywność, odporność na stres,
komunikatywność, negocjacje. Powinniśmy
wskazywać cechy rzeczywiście nas
charakteryzujące, bowiem może to zostać
zweryfikowane na dalszych etapach
rekrutacji;



Wykształcenie. W tym punkcie, zazwyczaj
wskazujemy ostatnie miejsce naszego
kształcenia. Należy pamiętać, aby nie
rozbudowywać nadmiernie tego paragrafu.
Jeżeli piszesz, iż ukończyłeś studia wyższe,
to nie musisz już pisać jakiej szkoły średniej
jesteś absolwentem.

Zainteresowania. Ten punkt często
traktowany jest w dość lakoniczny sposób.
Tymczasem powinniśmy tu wskazać nie
tylko jakie mamy hobby, ale też dlaczego
coś nas pasjonuje. Jeżeli na przykład piszę,
że lubię jeździć na rowerze to warto dodać,
że “lubię jazdę na rowerze, bo wysiłek
fizyczny sprawia mi radość i dodatkowo
daje mi możliwość poznawania nowych
miejsc” Zwróćmy uwagę, że przez tak
zbudowane zdanie dajesz się nieco lepiej
poznać.



Klauzula o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Ten
element musi się koniecznie pojawić!
Niestety, dość często o tym zapominamy.
Pamiętajmy, że rekruter nie może wziąć
pod uwagę CV bez tej informacji. 



A.A: Ile zainteresowań powinno być wymienionych,
aby nie zanudzić rekrutera?

M.S: Powinno zostać wymienione JEDNO
najważniejsze. Chyba, że mamy takie, które ściśle
się ze sobą łączą. Nie powinienem pisać: „lubię
jeździć na rowerze, gotować i czytać książki”.
Wybierz coś, co sprawia nam największą frajdę i
połącz to z cechą charakterystyczną dla siebie.
Można tu też zastosować jeszcze jedną „sztuczkę”.
Warto wskazać cechę, która jest ważna dla
stanowiska, na które aplikujemy. Na przykład
możemy napisać: “moim hobby jest gra w piłkę
siatkową, bo jest to sport drużynowy i daje mi
szansę na kontakt z innymi ludźmi”. Pokażemy tym
samym, że jesteśmy otwarci na innych i dobrze
odnajdujemy się w pracy zespołowej.



A.A: Ile zainteresowań powinno być wymienionych,
aby nie zanudzić rekrutera?

M.S: Powinno zostać wymienione JEDNO
najważniejsze. Chyba, że mamy takie, które ściśle
się ze sobą łączą. Nie powinienem pisać: „lubię
jeździć na rowerze, gotować i czytać książki”.
Wybierz coś, co sprawia nam największą frajdę i
połącz to z cechą charakterystyczną dla siebie.
Można tu też zastosować jeszcze jedną „sztuczkę”.
Warto wskazać cechę, która jest ważna dla
stanowiska, na które aplikujemy. Na przykład
możemy napisać: “moim hobby jest gra w piłkę
siatkową, bo jest to sport drużynowy i daje mi
szansę na kontakt z innymi ludźmi”. Pokażemy tym
samym, że jesteśmy otwarci na innych i dobrze
odnajdujemy się w pracy zespołowej.



A.A: Gdzie wpisujemy przebyte kursy i szkolenia?

M.S: To jest ważne pytanie. Możemy do tego
podejść na dwa sposoby. Możemy te informacje
dodać do części, w której pisaliśmy o swoim
wykształceniu. Jeżeli jednak rzeczywiście mamy
ukończone specyficzne, szczególne kursy czy
dysponujemy takimi certyfikatami to warto po
prostu stworzyć osobny paragraf pod nazwą
„Kursy, szkolenia, certyfikaty”.



A.A: Jakie zdjęcie wybrać i dodać do CV?

M.S: Przede wszystkim aktualne. Jeśli się wahamy,
to podpowiadam żeby pokazać kilka zdjęcia swoim
znajomym i zapytać, na którym ich zdaniem
wypadłem czy wypadłam najlepiej. Sami siebie
widzimy nieco inaczej, niż widzą nas inni ludzie.
Zdecydowanie powinniśmy stawiać na oficjalność,
tym samym nie powinno to być zdjęcie na
słonecznej plaży. Często trochę retuszujemy,
upiększymy nasze zdjęcia, ale nie brnijmy w to zbyt
daleko. Zdjęcie powinno oddawać to, jak my
rzeczywiście wyglądamy. W skrajnych sytuacjach
zdarzają się przypadki, że na dalszych etapach
rekrutacji stawia się ktoś, kto fizycznie jest kimś
odległym od wizerunku na zdjęciu. Nie dokonujmy
więc tych przeróbek nadmiernie i zbyt chętnie. Do
zdjęcia powinniśmy być ubrani w strój formalny lub
biznesowy, który jest oczywiście dopasowany do
stanowiska.



A.A: Jaką długość powinno mieć CV?

M.S: Większość wzorców pisania CV mówi o tym,
że nie powinno ono przekraczać jednej strony
formatu A4. Natomiast czasami jest to rzeczywiście
dość trudne do zrealizowania. Jeżeli przekraczamy
jedną stronę to powinniśmy każdą kolejną
drukować na oddzielnej kartce. 



A.A: Czy możemy dodawać kolory do CV?

M.S: Tak, możemy dodawać kolory, choć oczywiście
nie możemy z tym przesadzić. Jeżeli na przykład
sekcję dane osobowe potraktujemy jako nagłówek i
wypełnimy go delikatnym ecru lud odcieniu
beżowym, to nie ma problemu. Natomiast
większość kartki powinna być koloru białego. Jeśli
już decydujemy się na kolor, to powinien on być
tylko zaznaczeniem akapitów, które są dla nas
szczególnie ważne. Tu znów można odwołać się do
danych osobowych, ponieważ na tę sekcję rekruter
zwraca uwagę na początku. Oczywiście zdarzają się
tez bardzo barwne CV. Ale tu mówimy o bardzo
specyficznym rodzaju – CV kreatywnym, w którym
nie ma w zasadzie sztywnych reguł, a liczy się
właśnie inwencja twórcza. Należy jednak pamięć, że
to dotyczyć będzie niewielkiej ilości bardzo
specyficznych stanowisk. Co więcej, nawet w ich
przypadku może to być dość ryzykowny zabieg,
który może się sprawdzić, ale wcale nie musi.



A.A: Czy CV składane do instytucji prywatnych
różni się od tego składanego do instytucji
państwowych?

M.S: Jeżeli chodzi o szablon, to nie znajdziemy
specyficznych kreatorów dla sektora prywatnego
lub publicznego. Jednak w przypadku instytucji
państwowych zdarza się, że proszeni jesteśmy o
wypełnienie formularza online i wtedy musimy po
prostu uzupełniać pola w nim zawarte. Nadal
jednak zdecydowana większość pracodawców
preferuje przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
przygotowanych osobiście.

A.A: Czy warto dołączyć do CV list motywacyjny?

M.S: To zależy jakie są oczekiwania zawarte w
ogłoszeniu. Jeżeli pracodawca tego nie wymaga, to
nie wychodźmy przed szereg. Natomiast, jeżeli taka
informacja się pojawia, to oczywiście jesteśmy do
tego zobligowani. Tak czy inaczej, warto mieć
przygotowany list motywacyjny, bo być może po
pozytywnej weryfikacji naszego CV zostaniemy
poproszeni o jego dostarczenie, jako dodatkowego
dokumentu. Pamiętajmy też, że podobnie jak CV,
list motywacyjny przygotowujemy pod konkretną
ofertę. Posiadając szablon dopasowujemy go do
oczekiwań pracodawcy. 



JAK ZROBIĆ ŻEBY
SIĘ NIE NAROBIĆ

By Aleksandra Muratov 



* tekst ma charakter humorystyczny



Jak zrobić, żeby się nie narobić?
Niemożliwe? A jednak! Nie zawsze
mamy czas na robienie niektórych
rzeczy a fanpage 5 minutes crafts
nie zawsze daje dobre lifehacki. To
co wtedy? I wtedy wchodzę ja cała

na biało z pomysłami na
zaoszczędzenie czasu, sił i

pieniędzy.



Granie w gry to nie
tylko dobra zabawa- czy
wiecie, że oprócz
dobrej zabawy gry
pomagają nam w
ćwiczeniu pamięci.
Podczas gry nasz mózg
zostaje pobudzony.
Warto również zagrać w
gry karciane ze
znajomymi i rodziną.
Dobra zabawa i
ćwiczenie pamięci
gwarantowane!



Masz problem z zaśnięciem?
Żaden problem! Zacznij
mrugać. Zmęczysz się, dzięki
czemu pójdziesz szybciej
spać.

Masz ochotę na czekoladę a w
portfelu huczy wiatr? Mamy na
to sposób! Wystarczy oddać
krew. Za oddanie dostaje się aż
8 czekolad. Dodatkowo krew jest
badana więc wyniki badań macie
gratis!



Gdy perfumy szybko
tracą swój zapach a Ty
nie chcesz wypryskać
pół butelki na jedno
spotkanie warto
najpierw posmarować
miejsce, na które
pryśniesz perfumami.
Dzięki temu zapach
zostanie z nami na
dłużej i nie trzeba
będzie wydawać
pieniędzy na następną
buteleczkę. 



Nie chcesz, by twoje rajstopy
podziurawiły się po 5 minutach
od założenia? Spryskaj je
lakierem gdy nałożysz, oprócz
wytrzymałości nie będą
spadać.

Zestresowani sesją? Napij
się melisy! Ma ona bowiem
właściwości uspakajające.
Wspomaga również pamięć i
poprawia koncentracje.



Czkawka to coś za czym
za bardzo nie
przepadam. Ale jest
sposób. Wystarczy
wziąć wdech ustami,
przełknąć ślinę dwa
razy i zrobić wydech
nosem. Działa!

Mam nadzieje, że triki, którymi się z Wami
podzieliłam ułatwią Wam życie i pomogą w

niektórych sytuacjach.



SKUTECZNA
NAUKA-
TECHNIKA
POMODORO

Mówią, że nauka to potęgi klucz. Ale co wtedy, gdy
nauka nie idzie jak po maśle? Nie każdy z nas może
poszczycić się pamięcią fotograficzną. Dlatego
chciałabym zaprezentować Wam jedną z
najskuteczniejszych technik produktywnej nauki-
technikę Pomodoro. Jest ona niesamowicie skuteczna w
rozwiązywaniu problemów z brakiem umiejętności
skupienia się na pracy. Pozwala organizować czas oraz
zarządzać obowiązkami. Rekwizytem kojarzonym z
techniką Pomodoro jest budzik (timer), który odlicza 25-
minutowe odcinki czasu pracy (pomodoros) oraz krótkie
przerwy. Technikę tą wymyślił w latach 80. Francesco
Cirillo. Dlaczego warto więc skorzystać z tej metody?
Powodów jest mnóstwo. Jeden z nich jest taki, że dzięki
tej metodzie masz szansę na lepsze wyniki w nauce czy
pracy. Jak więc to wygląda? Wszystko po kolei:

By Aleksandra Muratov 



Określ zadania do wykonania, 

Pozbądź się wszystkich rozpraszaczy, 

Nastaw minutnik na 25 minut, 

Rozpocznij zadanie, 

Gdy minutnik zacznie dzwonić zrób sobie
5 minut przerwy i zacznij od nowa. 

Proste? Proste! Mam nadzieje, że nauka przy tej
technice pójdzie znacznie mniej oporniej. Osoby,
które regularnie stosują tą technikę są bardziej
zrelaksowani. Widzą oni swoje rezultaty, dzięki
którym praca jest bardziej satysfakcjonująca. Miłej
nauki!



POPRAWNA
KOMUNIKACJA

By Agata Agiejczyk 

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak
jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią

popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części
swojego życia”. – Brian Tracy



Dzisiaj chciałabym powiedzieć Ci o poprawnej
komunikacji. A konkretnie o komunikatach typu :
„Ja” i „Ty”. Pewnie zastanawiasz się dla czego i po
co? Przecież umiem rozmawiać. Duża część z
nas podczas naszego wychowania słuchała wiele
opinii na temat innych ludzi. Dajemy sobie
prawo do ich oceny i komentowania. Kiedyś
dzieci wychowywano całkiem inaczej,
zdecydowanie mniej niż teraz popularna była
rozmowa a bardziej wydawanie poleceń,
hierarchizowanie, system nagród i kar. Nie
zwracano, aż takiej uwagi na słowa które były
wypowiadane do potomstwa. Często mogliśmy
spotkać się z negatywnymi komunikatami typu
„TY”. Takie komunikaty tworzone z automatu w
naszej głowie są jak mole spożywcze, ciężko się
ich pozbyć i potrafią nieźle uprzykrzyć życie.
Zalęgają się w kuchni w tym przypadku w naszej
głowie i tak latają co jakiś czas wracając. Słowa
„Ty zawsze” i „Ty nigdy” są jednymi z
najczęstszych barier komunikacyjnych. 



Komunikaty te sprzyjają etykietowaniu,
negatywnym ocenom, tworzeniu napięć, kłótni.
Skupiamy się w nich na nieodpowiednich
zachowaniach drugiej osoby, dzięki nim unikamy
odpowiedzialności. W brew pozorom nie
jesteśmy odporni na niepozorne słowo „TY”.
Trafia ono w naszą podświadomość i sieje nie
małe spustoszenie. Przykładami takich zwrotów
jest: „zachowujesz się dziecinnie”, „jesteś leniwy”,
„jesteś beznadziejny”. Wyobraź sobie, że
wróciłaś/wróciłeś zmęczony do domu, widzisz
ogromy bałagan a twój partner siedzi na
kanapie i ogląda telewizję. Zwracasz mu uwagę
mówiąc „Jesteś strasznym leniem, nic nie robisz
w domu. Myślisz tylko o sobie i nic cię nie
interesuje”. Domyślasz jak dalej będzie
wyglądała ta rozmowa? W większości wypadków
skończy się kłótnią. 



W takim razie czym są te dobre i tajemnicze
komunikaty typu „Ja”? Mówimy w nich nie o
zachowaniu drugiej osoby a o swojej reakcji,
jaka została w nas wywołana przez to
zachowanie. Jest to branie odpowiedzialności za
siebie, za nasze emocje i potrzeby. Mówimy o
tym co nas boli, wyrażamy swoje oczekiwania w
sposób, który nie rani drugiej osoby i nie
obarcza jej odpowiedzialnością za to co
myślimy.Przykładem takiego sformułowania jest:
„ Jestem zdenerwowana kiedy widzę, że na mnie
nie patrzysz podczas rozmowy, czuję się
ignorowana”. Jeśli zamiast „Ty” powiesz „Ja” nie
zranisz i nie naruszysz bezpieczeństwa drugiej
osoby. Nie będzie ona czuła potrzeby bronienia
się, a raczej odwetu. 



Po pierwsze powiesz co czujesz. Czyli ja
czuję- opisz swoje uczucia na przykład:
jestem smutny, zdenerwowany,
sfrustrowany, zadowolony itd.

Powiedz jaka sytuacja wywołuje w
Tobie to uczucie. Czyli opis zachowania
drugiej osoby- wskaż zachowanie które
powoduje problem, lub wywołuje
zadowolenie. Uwaga nie oceniaj! Tutaj
stwierdzaj fakty.

Ewentualne konsekwencje- tu możesz
powiedzieć o następstwach nie
wykonanej prośby na przykład: w innym
wypadku nie będę Ci w stanie pomóc. 

Jak konstruować komunikat „Ja”?

Ponieważ- powiedz o potrzebach jakie
odczuwasz w danej sytuacji

Chcę- w tym kroku przedstaw swoją
prośbę. Pamiętaj mów o nich jasno i
otwarcie.



A więc jak powinien brzmieć taki komunikat?
Oto przykład: „Jestem zła, kiedy głośno słuchasz
muzyki podczas gdy czytam książkę. Nie potrafię
się wtedy skupić. Chciałaby, żebyś dał mi 15
minut na dokończenie rozdziału” lub „Jestem
sfrustrowana, gdy podczas rozmowy nie
patrzysz mi w oczy. Mam wrażenie, że mnie nie
słuchasz”. W dalszej części znajdziesz parę
przykładów na dzięki którym będziesz mógł
poćwiczyć. Zachęcam Cię do ich rozwiązania.

Kilka przykładów do rozwiązania:

1.Promotor jest nie zadowolony z twojej pracy. Masz inne zdanie na ten temat.

Komunikat
Ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komunikat
Ja:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Partner twierdzi, że nie wyniosłeś/wyniosłaś śmieci. Nie uważasz tego za problem
Komunikat
Ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komunikat
Ja:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Umówiłeś/umówiłaś się z kolegą na wspólne przygotowanie prezentacji. On nie wywiązał się ze
swojej części zadania.
Komunikat
Ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komunikat
Ja:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 



Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu
chociaż część z Was częściej zacznie używać
sformułowań „Ja”. Dzięki temu unikniecie części
niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień
interpersonalnych. Komunikaty „Ja” nie
pozwalają nam na wygłaszanie krzywdzących
opinii i przerzucanie odpowiedzialności.
Umożliwiają nam rozwijanie się w kontaktach
między ludzkich, wyrażanie swoich emocji,
oczekiwań.





— Gdzie byłeś? — Aneta w różowej podomce stała poirytowana w
drzwiach do mieszkania.
— W pracy. — odparł Dariusz. — Tam, gdzie zawsze zresztą. 
— Jest 23. — pokazała mu ekran swojego telefonu. Miał lekko zbitą
szybę.
— Co zrobiłaś z telefonem? — Postanowił przecisnąć się obok niej w
drzwiach i wejść do mieszkania.
—Nie zmieniaj tematu. Powiedz mi, gdzie byłeś. — zatrzymała go w
drzwiach.
— Jestem dziś strasznie zmęczony, jak nie chcesz rozmawiać dziś o
tym co zrobiłaś z telefonem to pogadamy o tym jutro; a teraz daj mi się
umyć i położyć, spać. — Przecisnął się; mimo swoich
nadprogramowych kilogramów. Ściągnął płaszcz i powiesił na kołku w
przedpokoju.
— Pytałam się ciebie o coś. — zirytowana Aneta zatrzasnęła drzwiami
do mieszkania.
— Nie tak głośno kobieto! — odwrócił się w jej stronę, mimo że stał już
prawie pod drzwiami do łazienki i zamierzał tam wejść. — Dzieci
pobudzisz! — zwrócił jej uwagę. 
—To mi powiedz wreszcie, gdzie byłeś. Czemu nie odbierałeś, jak do
ciebie dzwoniłam?! Martwiłam się o ciebie!!! Jestem mniej ważna od
jakieś... — chciała coś dodać, ale Dariusz się do niej zbliżył.

SZCZEROŚĆ- SZYBKA
DROGA DO
ZAKOŃCZENIA
RELACJI

By Paweł Użwa 



— Aneta. — Dariusz położył jej dłoń na ramieniu. — Czy ty siebie
słyszysz? Ja mam ci mój grafik przynieść? Chce się normalnie umyć i
położyć, spać, a ty mi tu z jakąś kochanką wyskakujesz. Może to ty
kogoś masz?! — pstryknął ją palcem w nos. — Właśnie. —
podsumował, gdy ona przez dłuższą chwilę nic nie powiedziała. — Nikt
nikogo tu nie zdradza i tak ma pozostać.
—To dlaczego wróciłeś tak późno?! — zapytała ze łzami w oczach.
— Miałem wypadek na drodze; to chciałaś usłyszeć? Chciałaś na
dobranoc dowiedzieć się, że cudem ominąłem śmierci? — uśmiechnął
się mężczyzna. — żeby nie potrącić zbłąkanego psa; skasowałem całe
auto.
— Te, które mieliśmy na kredyt? — zapytała kobieta.
— Tak, ale chyba powinnaś się cieszyć, że mi się udało jakoś wrócić do
domu; że jakimś cudem nic mi się nie stało. 
—Zniszczyłeś samochód, na który wzięliśmy kredyt Darek. — kobieta
przeczesała swoje długie, gęste czarne włosy do tyłu. — My go jeszcze
nie spłaciliśmy. 
— Naprawdę?! Przejmujesz się tylko tym, że zniszczyłem samochód?
No to szkoda, że mi nic się nie stało. — pokiwał z niezadowoleniem
głową. — Nie rozumiem cię kobieto. 
—Chodzi o to, że po prostu będziemy go musieli jeszcze spłacić, a ty
właśnie zniszczyłeś.
—Żałuje, że nie spłonąłem w tym aucie i cudem niestety przeżyłem. —
wtrącił Darek. 
— Nie to chciałam powiedzieć. — zachlipała kobieta.
— Ale to właśnie zrozumiałem. Teraz mi może powiedz, co zrobiłeś z
telefonem. — przypomniał jej rozbity ekran. — Czy może mam iść do
dzieciaków, obudzić je i zapytać co ich kochana mamusia zrobiła z
telefonem za 3 tysiące? Wydaje mi się, że szybciej się dowiem, skoro
tak nagle milczysz.
— Nie budź ich. — wyciągnęła przed siebie ręce, gdy ten niczym taran
zaczął iść w stronę pokoju dzieci. — Idź, się umyj. Idź spać;
przepraszam cię. — zaczęła panikować. Próbowała go zatrzymać, ale
nic to nie dało.



—Robiłabyś mi mniejsze wyrzuty i jeszcze chwaliła przed znajomymi
gdym zginął tam na miejscu — włączył światło w pokoju dzieci. — Cześć
dzieciaczki! Tatuś wrócił!
— Ale razi. — skomentował chłopiec.
— No...strasznie razi. — przytaknęła bratu dziewczynka.
— Mówiłam waszemu tacie, by was nie budził — odparła Aneta. — Ale
no... 
— Cicho. — Darek położył jej rękę na ramieniu. — Dzieciaczki kochane,
czy moglibyście mi powiedzieć, co wasza kochana mamusia zrobiła z
telefonem?
— Zbiła go, jak był u nas wujek. — odparł chłopiec.
—Wujek? — Darek zmrużył oczy.
—Tak. Był u nas Wujek i dał nam jeszcze prezenty. — uśmiechnęła się
dziewczynka; wyciągając spod swojej poduszki tabliczkę czekolady.
— Wujek? — Mężczyzna próbował złączyć fakty. — Aneta... — zgubił się
we własnych rozmyślaniach. — Czy możemy usiąść w kuchni i
porozmawiać? 
— To nie ma o czym. — chciała się bronić. — Idź spać. Jutro ci
opowiem. 
— Nie; siądźmy w kuchni i porozmawiajmy. — nalegał Darek. 
— No weź...
— Zdradziłaś mnie. — usiedli przy stole kuchennym.
— Może zrobię ci herbatę i kolacje? — próbowała wstać od stołu. 
— Usiądź. — poprosił ją. — Po prostu usiądź i mi to wytłumacz. —
pogładził swoją kozią bródkę. 
— Bałam się. Myślałam, że jak ciągle późno wracasz, to już pewnie
kogoś masz. Myślałam, że zostanę sama. Nie chciałam.
— Wiesz co... — odwrócił wzrok. Nie chciał patrzeć jej w oczy. —
Zawiodłem się tobą.
— Ale ja... — kobieta zaczęła skamlać, gdy mężczyzna stanął od stołu.
— Potrzebna była nam ta dzisiaj szczerość? — ściągnął płaszcz z kołka
z przedpokoju.
— Gdzie idziesz? — zapytała, gdy zauważyła, że jej mąż zaczyna się
ubierać. 
— Wychodzę. — narzucił na siebie płaszcz. Otworzył drzwi i wyszedł.



KONIEC



WSEI - ZACZNIJ
Z NAMI SWOJĄ
DROGĘ DO
SUKCESU!

Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie to
największa niepubliczna
Uczelnia Wyższa w
województwie lubelskim. Od
momentu powstania, WSEI
dostosowuje swoją ofertę
edukacyjną do wymagań i
potrzeb rynku pracy.
Kształcimy studentów, którzy
nie mają problemów z
osiągnięciem wymarzonych
celów zawodowych. Dbamy o
to, by dyplom Uczelni był
dokumentem wiarygodnym
dla pracodawców,
potwierdzającym znakomite
przygotowanie do podjęcia
pracy.



PASJA, POTENCJAŁ i PRZYSZŁOŚĆ to
trzy słowa, które najlepiej
charakteryzują 
20-letnią działalność Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
Od pasji do kształcenia ludzi na
wysokim poziomie zrodziła się idea
założenia nowoczesnej, wyznaczającej
trendy Uczelni Wyższej, która z czasem
stała się wiodącym 
w regionie źródłem zdobywania
praktycznego wykształcenia.
Współpraca z otoczeniem biznesu oraz
wdrażanie do programów studiów uwag
i potrzeb pracodawców sprawiły, że
studenci kończący naukę w Wyższej
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
nie mają problemów z zaplanowaniem
swojej ścieżki zawodowej. Oprócz
konkretnej wiedzy, absolwenci są
wyposażeni w niezbędne umiejętności
dostosowywania się do zmian, bycia
przedsiębiorczymi i odważnymi w
działaniu. To cechy, które są niezbędne
do rozwijania swoich talentów i
osiągania sukcesów.



Potencjał ośrodków naukowych jest
mierzony zasobami możliwości, jakie
Uczelnia może zaoferować swoim
studentom w rozwijaniu ich zdolności i
spełnianiu zawodowych marzeń. Dzięki
najnowocześniejszej bazie
dydaktycznej, kilkudziesięciu
laboratoriom i pracowniom badawczym,
ale przede wszystkim profesjonalnej,
uczącej praktycznie kadrze naukowo-
dydaktycznej, studiowanie i
doświadczanie przyszłego zawodu stają
się przyjemnością. Laboratorium
Cyberbezpieczeństwa,
Monoprofilowe Centrum Symulacji
Medycznej, Laboratorium
Psychologii Eksperymentalnej czy
Laboratorium Transportu to tylko
kilka wybranych miejsc, w których nasi
wykładowcy z aktywnym udziałem
studentów, prowadzą badania
naukowe, doświadczenia i analizy. Ich
efektem są zakładane przez studentów
działalności gospodarcze, startupy czy
organizowane wspólnie komercyjne
inicjatywy.



Przyszłość to zmiany we
wszystkich obszarach
naszego życia, dlatego tak
ważne jest żeby już dziś
zauważać tendencje tych
zmian. Solidna i
nowoczesna edukacja,
odważne, biznesowe
działanie i myślenie
perspektywiczne –
wszystko to oferuje Wyższa
Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie. 

WSEI prowadzi studia na
kierunkach: Administracja,
Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Ekonomia,
Zarządzanie, Logistyka,
Rachunkowość i Finanse,
Psychologia, Pedagogika,
Transport, Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna,
Informatyka, Mechatronika
i Pielęgniarstwo, po których
można uzyskać dyplom
licencjata, inżyniera lub
magistra

 W tegorocznej
ofercie edukacyjnej
WSEI znajduje się aż
15 nowych
specjalności.
Współpraca z
otoczeniem biznesu
oraz wdrażanie do
programów studiów
uwag i potrzeb
pracodawców
sprawiły, że
absolwenci Wyższej
Szkole Ekonomii i
Innowacji 
w Lublinie bardzo
dobrze odnajduje się
na rynku pracy i
spełnia zawodowe
marzenia.



Studia to nie tylko
nauka. Koła naukowe,
organizacje studenckie i
Samorząd Studentów
WSEI dbają o to, żeby
czas poświęcony na
naukę był przeplatany z
czasem na rozrywkę i
realizowanie ciekawych
inicjatyw, a Biuro Karier
pomaga studentom i
absolwentom w
świadomym kierowaniu
karierą i aktywnym
wejściu na współczesny
rynek pracy. 
Studenci WSEI już od
pierwszego roku
studiów mają możliwość
skorzystania z różnych
form stypendiów i
bonifikat, począwszy od
stypendiów socjalnych,
Rektora, zapomóg aż po
różne bonifikaty w
czesnym. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie to
Uczelnia przyjazna
wszystkim studentom.
Likwidujemy bariery
komunikacyjne, zapewniamy
specjalistyczny sprzęt,
oprogramowanie i
wprowadzamy rozwiązania
ułatwiające funkcjonowanie
na Uczelni studentom
niepełnosprawnym. W razie
potrzeby kontaktu z
psychologiem do dyspozycji
studentów jest również
Centrum Wsparcia Zdrowia
Psychicznego i Terapii Dzieci
i Młodzieży WSEI. 
Kilkanaście zdobywanych, co
roku nagród i wyróżnień jak
np. Uczelnia Liderów,
Symbol 2020, Dobra
Uczelnia Dobra Praca itp.
jest potwierdzeniem
wysokiej jakości studiów i
odpowiedniego podejścia
do studenta w Wyższej
Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie.



Nowe specjalności w Roku
Akademickim 2021/2022: 

STUDIA I STOPNIA

Na kierunku
Administracja:
E-administracja

Na kierunku Ekonomia:
Rynek pracy i polityka
społeczna
Na kierunku Finanse i
Rachunkowość:
Analiza Danych. Big Data i
Data Science w finansach 
Zarządzanie podatkami

Na kierunku Logistyka:
Logistyka i zarządzanie
łańcuchem dostaw 
Logistyka w e-commerce 

Na kierunku
Pedagogika: 
Profilaktyka społeczna i
resocjalizacja

Na kierunku
Informatyka:
Inżynieria oprogramowania
i technologie mobilne 
Technologie sieciowe i
cyberbezpieczeństwo

Na kierunku
Mechatronika:
Mechanika i eksploatacja
maszyn

STUDIA II STOPNIA

Na kierunku Ekonomia:
Przedsiębiorczość i
innowacje w biznesie 
Zarządzanie finansami i
rachunkowość

Na kierunku
Zarządzanie:
Marketing i zarządzanie
sprzedażą

Na kierunku
Informatyka:
Technologie cyfrowe w
biznesie 

Na kierunku
Administracja:
Zarządzanie i prawo w
administracji publicznej

https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/administracja/#zarzadzanie_i_prawo_w_administracji_publicznej


Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole
Ekonomii i Innowacji w Lublinie potrwa do 31
sierpnia. Równolegle trwa również rekrutacja
na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80
programów kształcenia. Szczegółowe
informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni
znajdują się na stronie
http://rekrutacja.wsei.lublin.pl

Zacznij z nami swoją drogę do sukcesu, bo sukces
zaczyna się z WSEI!

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/




N O W E  C Z A S O P I S M O
S T U D E N T Ó W  W S E I

C Z E R W I E C
T R Z Y M I E S I Ę C Z N I K


