
{Logo uczelni} 

 

 Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 66/2019  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena programowa 
Profil praktyczny 

Raport Samooceny 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Ul Projektowa 4 

20-209 Lublin 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 2 

 

 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Zarządzanie 

1. Poziom/y studiów:  Zarządzanie pierwszego stopnia (poziom 6 PRK); Zarządzanie drugiego 

stopnia (poziom 7 PRK) 

2. Forma/y studiów:  Studia stacjonarne i niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

Nauki o zarządzaniu i jakości 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Pierwszy stopień - Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Drugi stopień - Nauki o zarządzaniu i jakości 

145 

 

106 

80 

 

87 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

 Pierwszy stopień - Ekonomia i Finanse 

Drugi stopnień - Ekonomia i Finanse 

35 

14 

20 

13 

 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

Kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do PRK 

Nazwa kierunku: ZARZĄDZANIE 
Poziom 
kształcenia: 

POZIOM 6 PRK - Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Praktyczny 
Odniesienie do: 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie 

uniwersalnych 
charakterystyk dla 

danego poziomu PRK 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na 

poziomie 6 PRK 

WIEDZA 
Absolwent zna i rozumie: 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu teorie, pojęcia i terminologię oraz podstawową wiedzę 

ogólną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości (w języku polskim i obcym), oraz nauk o 

ekonomii i finansach, w tym również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 

związanej z kierunkiem 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego w 

skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej; zna zasady działania podmiotów w 

systemie gospodarczym; rozumie istotę organizacji, zna zasady i mechanizmy ich 

funkcjonowania, uwzględniając ich różnorodność pod względem celów, rozmiaru i 

zasięgu działania 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 

relacje jakie zachodzą między strukturami rynkowymi i instytucjami życia społecznego w 

skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej; zna i rozumie zależność systemów 

zarządzania od czynników ekonomicznych; zna i rozumie relacje między organizacjami i 

podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi otoczenia lokalnego i 

globalnego 

P6U_W P6S_WG 

K_W04 

w zaawansowanym stopniu rodzaje więzi społecznych (organizacyjnych, 

ekonomicznych, zawodowych, prawnych i kulturowych) i rządzące nimi prawidłowości; 

rozumie relacje społeczne zachodzące w obrębie organizacji gospodarczych oraz 

zachodzące między organizacją a jej lokalnym i globalnym otoczeniem i interesariuszami 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 

poglądy i ujęcia dotyczące człowieka, tworzone na gruncie nauk społecznych, 

pozwalające opisać istotę i prawidłowości jego zachowań jako podmiotu gospodarczego 

oraz uczestnika (twórcy) organizacji (uwzględniając organizacje wielokulturowe) 

P6U_W P6S_WG 

K_W06 

metody i narzędzia umożliwiające prowadzenie analiz dotyczących działalności 

gospodarczej i zarządzania. Zna zaawansowane techniki pozyskiwania, analizy i 

interpretacji danych wspomagające procesy rozwiązywania problemów i podejmowania 

decyzji w odniesieniu do różnych dostępnych na skalę światową zasobów i obszarów 

zarządzania 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 

normy zawodowe i reguły (prawne, moralne, etyczne, kulturowe, organizacyjne), 

odgrywające istotną rolę w życiu gospodarczym oraz funkcjonowaniu organizacji, Zna i 

rozumie kluczowe dla organizacji typy norm i standardów, ich źródła, uwarunkowania 

zmian i znaczenie w organizacji aktywności społecznej i racjonalizacji gospodarowania 

zasobami. Zna sposoby rozwiązywania problemów, u podłoża których leży konflikt norm 

społecznych oraz potrzeba reakcji na określone dylematy współczesnej gospodarki. 

P6U_W P6S_WK 

K_W08 

w zaawansowanym stopniu procesy zmian zachodzące w sferze życia społecznego i 

gospodarczego, biorąc pod uwagę perspektywę lokalną i globalną. Zna i rozumie 

przyczyny i obszary zmian dotyczących organizacji. Zna i rozumie procesy i zasady 

przeprowadzania zmian instytucjonalnych i strukturalnych.  

P6U_W P6S_WG 

K_W09 
w zaawansowanym stopniu teorie obejmujące ewolucję poglądów dotyczących sfery 

działalności gospodarczej człowieka, organizacji i struktur gospodarczych.  
P6U_W P6S_WG 

K_W10 

pojęcia, źródła  i regulacje prawne dotyczące form organizacyjno-prawnych 

przedsiębiorczości prowadzonej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, z  

uwzględnieniem dóbr chronionych w ramach własności intelektualnej 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W11 

koncepcje dotyczące przedsiębiorczości indywidualnej w wymiarze działań i postaw oraz 

uwarunkowania jej rozwoju na świecie (prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, 

psychologiczne) 

P6U_W P6S_WK 
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UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent potrafi: 

K_U01 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych (wykorzystując wiedzę z zakresu 

nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk o ekonomii i finansach); analizować ich 

powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz procesami 

zachodzącymi w organizacjach społeczno-gospodarczych na skalę lokalną i globalną. 

P6U_U P6S_UW 

K-U02 
 

wykorzystać wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk o ekonomii i 

finansach, do opisu i praktycznej analizy procesów i zjawisk gospodarczych, w tym 

szczególnie dotyczących organizacji społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę 

organizacje międzynarodowe i wielokulturowe. 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
 

wykorzystać wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk o ekonomii i 

finansach do właściwiej analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, 

zmian dotyczących organizacji społeczno-gospodarczych i procesów zarządczych oraz 

zachowań gospodarczych. 

P6U_U P6S_UW 

K_U04 
 

wykorzystać standardowe metody i narzędzia, właściwe dla nauki o zarządzaniu i jakości 

oraz nauk o ekonomii i finansach do przewidywania przebiegu i praktycznych skutków 

zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym dotyczących organizacji gospodarczych, ich 

otoczenia oraz interesariuszy.  

P6U_U P6S_UW 

K_U05 
 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, które regulują sferę działalności 

gospodarczej oraz wybranymi normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi, które są 

niezbędne do właściwego wykonywania zadań, rozwiązywania problemów oraz 

wypełniania roli zawodowej w dziedzinie zarządzania, biorąc pod uwagę funkcjonowanie 

w środowisku międzynarodowym. 

P6U_U P6S_UW 

K_U06 
 

integrować umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej oraz doświadczenia 

zdobyte w różnych dziedzinach, w procesie rozwiązywania problemów związanych z 

pełnioną rolą zawodową – przedsiębiorcy, menedżera, specjalisty. 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 
 

ocenić przydatność i zastosować odpowiednie metody i procedury oraz przykłady 

dobrych praktyk, wspomagając proces podejmowania decyzji w sferze zarządzania i 

rozwiązywania problemów typowych dla organizacji, uwzględniając związane z tym 

ryzyko. Potrafi zastosować narzędzia wspomagające proces decyzyjny związane z 

rozwojem technologii informatycznych. 

P6U_U P6S_UW 

K_U08 
 

dokonać obserwacji i analizować zjawiska społeczne w oparciu o wiedzę z zakresu nauki 

o zarządzaniu i jakości, korzystając  w tym celu z narzędzi dostępnych w wyniku rozwoju 

technologii informatycznych. 

P6U_U P6S_UW 

K_U09 
 

sporządzać, w języku polskim i obcym, typowe opracowania pisemne, zestawienia, 

proste raporty, analizy i ekspertyzy służące podejmowaniu decyzji w różnych obszarach 

działalności gospodarczej i zarządzania, z wykorzystaniem kluczowych ujęć 

teoretycznych, a także dostępnych na skalę światową różnych źródeł. 

P6U_U P6S_UW 

K_U10 
 

przygotować wystąpienia ustne oraz swobodnie wypowiadać się w języku polskim i 

obcym w zakresie zagadnień z dziedziny ekonomii i zarządzania, z wykorzystaniem 

zasadniczych ujęć teoretycznych, a także różnych dostępnych na skalę światową źródeł. 

P6U_U P6S_UK 

K_U11 
 

wykorzystać umiejętności językowe dotyczące języka obcego, w tym w zakresie 

właściwym dla kierunku studiów „zarządzanie”, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6U_U P6S_UK 

K_U12 
 

określić priorytety oraz stworzyć generalny plan własnego rozwoju w myśl koncepcji 

uczenia się przez całe życie w sferze aktywności zawodowej i społecznej. 
P6U_U 

P6S_UU 

P6S_UO 

K_U13 
kierować  procesem uczenia się (indywidualnie i w grupach), identyfikując i 

wykorzystując dostępne zasoby. 
P6U_U 

P6S_UU 

P6S_UO 

K_U14 

uczestniczyć w pracy różnorodnych zespołów (roboczych, zadaniowych, projektowych, 

kierowniczych), mając świadomość dynamiki procesów grupowych w jakich uczestniczy, 

będąc członkiem i pełniąc w grupie różnorodne role, w tym w grupie zróżnicowanej 

kulturowo. 

P6U_U P6S_UO 

K_U15 

konstruktywne porozumiewać się w różnych środowiskach, również  z osobami 

będącymi reprezentantami innych dziedzin niż zarządzanie i innych kultur. Potrafi 

skutecznie komunikować się w zakresie zasadniczych sytuacji interpersonalnych i 

decyzyjnych typowych dla roli kierownika. 

P6U_U P6S_UO 

K_U16 
systematycznie określać potrzeby rozwoju własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności i 

postaw), planować ten rozwój i monitorować jego przebieg. 
P6U_U P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Absolwent jest gotów: 
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K_K01 

do krytycznej analizy posiadanej wiedzy w procesie diagnozy problemów pojawiających 

się w sferze zarządzania i planowania ich rozwiązań, w tym posługując się językiem 

obcym.  

P6U_K P6S_KK 

K_K02 
do krytycznej analizy pełnionych ról zawodowych i społecznych, definiując związane z 

tym problemy natury etycznej i moralnej, w tym posługując się językiem obcym. 
P6U_K P6S_KO 

K_K03 

do działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, uwzględniając konsekwencje siły 

oddziaływania sfery gospodarczej na inne dziedziny życia społecznego w skali lokalnej i 

globalnej. 

P6U_K P6S_KR 

K_K04 

do wprowadzania i uczestniczenia w projektach i zmianach organizacyjnych (również w 

środowisku obcojęzycznym), uwzględniając ich aspekty społeczne, wielokulturowe, 

ekonomiczne, prawne i technologiczne.  

P6U_K 
P6S_KO 

P6S_KR 

K_K05 
do wykorzystania pojawiających się możliwości kreowania wartości dodanej (społecznej 

i ekonomicznej).  
P6U_K P6S_KO 

K_K06 
do wprowadzania zmian w dotychczasowej działalności w celu poprawy efektywności 

wykorzystania zasobów. 
P6U_K P6S_KO 

K_K07 
do inicjowania procesów w sferze społeczno-gospodarczej i podjęcia związanego z tym 

ryzyka. 
P6U_K P6S_KO 

Kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do PRK 

Nazwa kierunku: ZARZĄDZANIE 
Poziom kształcenia: POZIOM 7 PRK - Studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: Praktyczny Odniesienie do: 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Efekty uczenia się 
po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie 

uniwersalnych 
charakterystyk dla danego 

poziomu PRK 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 

7 PRK 

WIEDZA 
Absolwent  zna i rozumie: 

K_W01 

w pogłębionym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz wiodące koncepcje 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki ekonomii i finansów, rozumie ich 
źródła oraz implikacje dla organizacji, w tym także w ujęciu 
międzynarodowym i globalnym., a także jest zdolny do wykorzystania tej 
wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

P7U_W P7S_WG 

K _W02 
w pogłębionym stopniu mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej 
oraz jej związki z gospodarką światową. P7U_W P7S_WG 

K _W03 
w pogłębionym stopniu metody oraz narzędzia wykorzystywane w analizie 
ekonomiczno - finansowej, służące podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

P7U_W P7S_WG 

K _W04 

wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych i powiązań między 
podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu (zarówno w 
sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz rozumie rządzące nimi 
prawidłowości, w perspektywie lokalnej, krajowej, międzynarodowej i 
globalnej. 

P7U_W P7S_WK 

K _W05 

w pogłębionym stopniu mechanizmy działania rynku finansowego, 
elementy składowe tego rynku, jego znaczenie dla organizacji, a także 
wiedzę na temat rachunkowości zarządczej i jej roli w podejmowaniu 
decyzji. 

P7U_W P7S_WG 

K _W06 

w pogłębionym stopniu relacje organizacji w skali makro- i mikrootoczenia, 
zna techniki diagnozy strategicznej w zakresie badania potencjału firmy i  
otoczenia zewnętrznego, zna zasady i uwarunkowania wdrażania zmian 
strategicznych w organizacji. 

P7U_W P7S_WG 

K _W07 
w pogłębionym stopniu istotę strategicznego zarządzania zasobami 
ludzkimi, posiada wiedzę o kluczowych procesach, wybranych kwestiach 
etycznych i społecznej odpowiedzialności organizacji. 

P7U_W P7S_WG 

K _W08 

w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
międzynarodowych przedsiębiorstw oraz o ich ewolucji, posiada wiedzę o 
stosowanych przez nie strategiach i narzędziach w marketingu 
międzynarodowym. 
Rozumie właściwe zasady komunikacji i negocjacji z klientami. 

P7U_W P7S_WG 

K _W09 
w pogłębionym stopniu metody statystyczne oraz inne, w tym 
informatyczne, narzędzia i techniki pozyskiwania i analizy danych. P7U_W P7S_WG 

K _W10 podstawowe normy prawne, regulujące funkcjonowanie obrotu P7U_W P7S_WK 
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gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy; w tym zasady 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K _W11 
w pogłębionym stopniu zakres wybranej specjalności, narzędzia i metody 
wykorzystywane w danym obszarze oraz cele i zasady ich zastosowania, w 
tym również w języku  obcym. 

P7U_W P7S_WG 

K _W12 
zagadnienia składające się na wiedzę praktyczną, umożliwiającą podjęcie 
pracy zawodowej lub działalności gospodarczej oraz zna w pogłębionym 
stopniu cechy człowieka jako twórcy podmiotu gospodarczego. 

P7U_W P7S_WK 

K _W13 
istotę przedsiębiorczości, odnosząc ją jako zjawisko do skali 
ponadnarodowej, zna zasady tworzenia i rozwoju firm. P7U_W P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent potrafi: 

K _U01 

dokonywać obserwacji i interpretacji procesów zachodzących w organizacji i 
jej otoczeniu; analizuje ich powiązania i potrafi wyciągać wnioski 
użyteczne w podejmowaniu decyzji oraz formułować propozycje zmian 
organizacyjnych. 

P7U_U P7S_UW 

K _U02 
dokonać analizy wybranych aspektów rynku finansowego, rozpoznaje 
szanse i zagrożenia na rynku finansowym; potrafi dokonać wyboru usług 
instytucji finansowych. 

P7U_U P7S_UW 

K _U03 

projektować strategie (na różnych poziomach) w skali własnego biznesu 
oraz wykorzystać narzędzia analityczne do diagnozowania problemów 
wewnętrznych w organizacji; potrafi myśleć projekcyjnie i przewidywać 
skutki zmian strategicznych. 

P7U_U P7S_UW 

K _U04 

wykorzystać zdobytą wiedzę w określonym obszarze funkcjonalnym, 
wykorzystać metody i narzędzia stosowane w danym obszarze zarządzania; 
potrafi współpracować z reprezentantami innych obszarów 
funkcjonalnych w organizacji. 

P7U_U P7S_UW 

K _U05 
wykorzystać rozbudowane umiejętności badawcze (analityczne i 
prognostyczne) pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków decyzji 
menedżerskich. 

P7U_U P7S_UW 

K _U06 
posługiwać się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 
wykorzystywanymi w prowadzeniu działalności gospodarczej, potrafi wykorzystać 
je dla poprawy sprawności i bezpieczeństwa działania organizacji. 

P7U_U P7S_UK 

K _U07 

analizować działania i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz 
oceniać je ze względu na skutki ekonomiczne, społeczne, prawne, etyczne 
oraz środowiskowe oraz przedstawiać ich wyniki w formie zestawień, 
raportów, analiz, i ekspertyz ułatwiających podejmowanie poprawnych 
decyzji ekonomicznych. 

P7U_U P7S_UW 

K _U08 

zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, w określonym obszarze 
zarządzania, co stanowi o byciu specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze 
studiowaną specjalnością). Stosuje wiedzę specjalistyczną do współpracy z 
innymi obszarami funkcjonalnymi w typowych sytuacjach profesjonalnych. 

P7U_U P7S_UW 

K _U09 
identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się w pracy zawodowej, 
potrafi formułować praktyczne wnioski, użyteczne dla decydentów. 

P7U_U P7S_UW 

K _U10 
pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania, pełniąc różne role; 
potrafi realizować cele związane z projektowaniem i podejmowaniem 
działań profesjonalnych. 

P7U_U P7S_UO 

K _U11 
znajdować źródła prawa, w tym w szczególności odnoszące się do 
działalności gospodarczej  i interpretować je. 

P7U_U P7S_UW 

K _U12 

wykorzystać praktyczne umiejętności, umożliwiające podjęcie pracy 
zawodowej, w szczególności w zakresie wybranej specjalności lub własnej 
działalności gospodarczej. Potrafi prowadzić własny biznes w formie 
elektronicznej. 

P7U_U P7S_UW 

K _U13 

posługiwać się profesjonalnym i specjalistycznym językiem angielskim, na 
poziomie komunikatywnym, zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego  Systemu  Opisu  Kształcenia 
Językowego. 

P7U_U P7S_UW 

K _U14 
samodzielnie planować i realizować własną karierę zawodową, dostrzega 
potrzebę uczenie się przez całe życie oraz potrafi 
ukierunkować pracowników w tym zakresie 

P7U_U P7S_UU 

K _U15 

rozmawiać i rozwiązywać specjalistyczne problemy z zakresu zarządzania, 
marketingu, handlu elektronicznego, innowacyjnych technologii, ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, klientów, w tym prowadzić 
negocjacje i debaty również w języku obcym. 

P7U_U P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Absolwent jest gotów: 

K _K01 do samodzielnej oceny złożonych procesów zachodzących w organizacji. 
P7U_K P7S_KK 

K _K02 do myślenia logicznego i analitycznego oraz samodzielnej pracy, P7U_K P7S_KK 
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prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest gotów krytycznie oceniać 
wyniki własnej pracy. 

K _K03 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy: jest gotów do 
podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie zarządzania. P7U_K P7S_KO 

K _K04 
do pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz promowania tych zasad 
w środowisku związanym z zarządzaniem P7U_K P7S_KR 

K_K05 
adaptować reguły odpowiedzialności społecznej biznesu w prowadzonej 
przez siebie działalności zawodowej P7U_K P7S_KR 
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Prezentacja uczelni 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie powstała w 2000 roku z inicjatywy Fundacji 

Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” i rozpoczęła swoją działalność na 

podstawie decyzji MENiS z dnia 24 października 2000 r. Jest niepubliczną Uczelnią Wyższą wpisaną do 

ewidencji uczelni niepublicznych pod nr 196. 

Uczelnia posiada zdefiniowaną misję, politykę jakości oraz wartości organizacyjne. To one 

wyznaczają ramowo sposób i obszar jej bieżącego funkcjonowania. Misja Uczelni „Twoja wiedza 

i umiejętności są dla nas najważniejsze” jest realizowana poprzez dbałość, by dyplom Uczelni był 

dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do 

podjęcia pracy zawodowej. Uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno – gospodarczym na rzecz 

rozwoju regionu w obszarze zasobów ludzkich i ekonomicznych, poprzez wspólne projekty badawcze 

oraz badawczo - rozwojowe. WSEI w Lublinie intensywnie rozwija swoją ofertę w zakresie realizacji 

trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez programy realizowane przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 

odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Strategia rozwoju WSEI 

realizowana jest w sposób zgodny z potrzebami lokalnymi i stanowi element aktywnej polityki 

menedżerskiej. 

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie. Współpraca 

z ośrodkami z całego świata obejmuje m.in.  program wymiany studentów i pracowników 

naukowych; wymianę studencką w ramach praktyk i staży zawodowych; prowadzenie wspólnych 

badań naukowych; wymianę doświadczeń i realizację projektów. Więcej w tym zakresie na 

https://international.wsei.eu/en/ 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz infrastrukturą 

zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w programie studiów. Siedziba 

WSEI w Lublinie to zespół połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni 11.000 m². 

Pomieszczenia przeznaczone są do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.  Uczelnia 

dokonuje szeregu remontów, modernizacji i inwestycji, co znacznie podnosi standard oraz 

funkcjonalność poszczególnych części budynków, jak również podnosi jakość kształcenia studentów, 

w tym studentów z niepełnosprawnością.  Na bazę dydaktyczną składają się nie tylko liczne 

pomieszczenia posiadające wysoki standard wykończenia, ale również doskonały sprzęt dydaktyczny.  

W okresie ponad 20 lat funkcjonowania WSEI dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia 

otrzymało 30 844 absolwentów oraz 13 593 słuchaczy studiów podyplomowych. Uczelnia kształci na 

13 kierunkach studiów, na 2 poziomach oraz na 25 kierunkach studiów podyplomowych.  

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni funkcjonują 3 wydziały: Wydział Administracji i 

Nauk Społecznych, Wydział Transportu i Informatyki oraz Wydział Nauk o Człowieku. Wyodrębniono 

3 Instytuty Naukowe: Instytut Administracji Publicznej i Biznesu, Instytut Informatyki i Innowacyjnych 

Technologii oraz Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku. 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach 

studiów: Ekonomia I i II stopnia, Administracja I i II stopnia, Zarządzanie I i II stopnia, Finanse i 

rachunkowość I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia. Studia na kierunku Zarządzanie I 

stopnia o profilu praktycznym prowadzone są od roku 2011/2012, natomiast Zarządzanie II stopnia 

od roku 2019/2020.  W roku akademickim 2021/2022 kształci się 240 studentów na studiach 

https://international.wsei.eu/en/
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zarządzanie I st. oraz 205 studentów na studiach zarządzanie II st. Na kierunku zarządzanie I i II st. – 

studia w języku angielskim kształci się obecnie 151 studentów.  

W 2019 roku Uczelnia uzyskała kategorię B w dyscyplinie informatyka techniczna 

i telekomunikacja.  

Silną stroną Uczelni jest skuteczność pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Na 

okres 2014-2021 WSEI w Lublinie pozyskała dofinansowanie na kwotę 70 mln zł. 

Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych 

instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca 

w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów 

edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań 

zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Jednym z wyróżnień jest otrzymany w 2021 r. 

Certyfikat Studia z Przyszłością dla kierunku Zarządzanie II stopnia. Pełne opisy uzyskanych 

zewnętrznych ocen znajduje się  https://www.wsei.lublin.pl/certyfikaty-i-wyroznienia/ 

 

 

https://www.wsei.lublin.pl/certyfikaty-i-wyroznienia/
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 

kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Koncepcja programu studiów na kierunku Zarządzanie profil praktyczny na WSEI jest oparta 

na analizie uwarunkowań funkcjonowania Uczelni w mieście wojewódzkim ale z zasięgiem 

oddziaływania na całe województwo. Na poziomie generalnych założeń, koncepcja kształcenia na 

kierunku Zarządzanie przyjmuje, że studia są sprofilowane praktycznie i prowadzone w oparciu o 

modułowy system organizacji kształcenia. 

W opracowaniu koncepcji kształcenia wykorzystano wnioski z opracowań: 

 dotyczących strategicznych kierunków rozwoju regionu tj. "Strategia rozwoju województwa 

lubelskiego na lata 2014-20 (z perspektywą do 2030 r.)", „Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-

2020" oraz Strategia Lublin 2030 

 dotyczących sytuacji na rynku pracy Lublina i województwa tj. cykliczne opracowania 

Wojewódzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy (przede wszystkim Monitoring zawodów deficytowych 

i nadwyżkowych, Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia),  

 dotyczących trendów w zarządzaniu sporządzanych przez instytucje i organizacje o charakterze 

analitycznym, doradczym, opiniotwórczym m in.: analizy firmy Deloitte serii "Global Human 

Capital Trends", raporty Chartered Institute of Personnel Development, DigComp 2.0: Rama 

Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, Komisja Europejska 2016. 

 „Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)" 

przyjmuje wizję regionu opartą m in. na dynamizacji i restrukturyzacji jego rozwoju gospodarczego, 

ograniczając udział najmniej wydajnych, tradycyjnych dla Lubelszczyzny działów gospodarki (w tym 

głównie nisko produktywnego rolnictwa) na rzecz działów przynoszących wyższą produktywność np. 

turystyka wraz z rozwojem towarzyszącej jej infrastruktury. Szansą dla województwa jest wspieranie 

tych procesów poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności firm, które to 

zagadnienia mieszczą się w zakresie tematycznym dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości. "Strategia 

rozwoju Lublina na lata 2013-2020" zakładała jako jeden z czterech obszarów rozwojowych 

Przedsiębiorczość, a w tym główne kierunki rozwoju lubelskiej gospodarki: technologie 

informatyczne, nowoczesne usługi, branża motoryzacyjna, biotechnologia i farmacja oraz 

przetwórstwo żywności. Opracowywana aktualnie Strategia Lublin 2030 przyjmuje jako główne 

kierunki, rozwój w obszarach m in.: inteligentna i zrównoważona gospodarka, nowoczesne 

technologie ekologiczne, kultura i przemysły kreatywne. Działania kreujące kulturę przedsiębiorczości 

regionu i miasta są w dalszym ciągu priorytetowe. We wszystkich tych obszarach będzie istniało: 

• ciągłe zapotrzebowanie organizacji i podmiotów sektora prywatnego i publicznego, o różnej 

charakterystyce na specjalistów wykonujących zadania związane z zarządzaniem, w obrębie 

podstawowych funkcjonalnych obszarów ich działania tj. sprzedaży, marketingu, finansów, 

zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług; 

• zapotrzebowanie na wzmocnienie kadry funkcjonującej w sektorze MSP poprzez 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania osób aktywnych jako 

przedsiębiorcy lub zamierzających taką aktywność podjąć. 

 Z kolei analiza trendów demograficznych i sytuacji na rynku pracy dla miasta Lublin i województwa 

lubelskiego, w połączeniu z analizą trendów rozwoju szkolnictwa wyższego ogólnie oraz udziału tegoż 

sektora w rozwoju regionu, uzasadnia wybór koncepcji kształcenia w oparciu o profil praktyczny i 

modułową organizację procesu kształcenia. Zarówno strategia rozwoju województwa jak i miasta 
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Lublin oraz analizy rynku pracy i aktywności zawodowej, wskazują na problem społeczny jakim jest 

migracja młodych mieszkańców i konieczność jej powstrzymania. Dotyczy ona zarówno osób, które 

poszukują pracy ale też i maturzystów, którzy chcą studiować poza Lublinem. Analizy wskazują na 

problem aktywizacji zawodowej jakim jest brak kształcenia praktycznego oraz stosunkowo późny (w 

porównaniu z innymi krajami EU) wiek inicjowania aktywności zawodowej. Jednocześnie Lublin stał 

się miastem atrakcyjnym dla młodych migrantów ze wschodu (przede wszystkim Ukraina). Bliskość 

granicy i możliwość utrzymywania kontaktów rodzinnych czyni z Lublina atrakcyjne miasto pobytu 

(nauki). Realizacja studiów o profilu praktycznym może wspierać dążenia do zatrzymania odpływu 

migracyjnego, dając możliwość pracy i nauki równocześnie. Jest to atrakcyjne nie tylko dla 

migrantów, absolwentów szkół średnich ale wszystkich osób już aktywnych zawodowo, chcących 

podnosić lub modyfikować swoje kompetencje zawodowe (osoby takie stanowią przewagę w grupie 

studentów kierunku Zarządzanie). 

 Rekomendacje dotyczące koncepcji programu na kierunku Zarządzanie są systematycznie 

aktualizowane na podstawie działań o charakterze benchmarkignu wiodących instytucji edukacyjnych 

zarówno krajowych jak i zagranicznych np. LBS, INSEAD, IMD oraz badawczym prowadzonym przez 

pracowników naukowych WSEI. 

Przyjęta koncepcja kształcenia zakłada aktywną współpracę z przedstawicielami 

pracodawców. W dyskusji nad koncepcją kształcenia na kierunku Zarządzanie biorą czynny udział 

przedstawiciele instytucji współpracujących rynku pracy i absolwenci kierunku. 

 Na ewolucję programu studiów na kierunku Zarządzanie  wpływ mają przepisy wewnętrzne 

zawierające wytyczne do zmian w programach studiów i przepisy zewnętrzne oraz Ustalenia Procesu 

Bolońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień standardów i wskazówek dotyczących 

zapewnienia jakości kształcenia. Program studiów na kierunku Zarządzanie jest dostosowywany do 

aktualnych wymagań prawnych stawianych uczelniom oraz charakterystyk kwalifikacji występujących 

w edukacji na poziomie 6 i 7 PRK studiów wyższych. 

Uchwałą Konwentu Nr 2/2020 WSEI z dnia 28.02.2020r przyjęto misję i strategię Uczelni na 

lata 2019-2023 

 Misja Uczelni „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze” jest realizowana poprzez 

dbałość, by jej dyplom był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym 

znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. 

CEL STRATEGICZNY 1: EDUKACJA – Realizacja nowoczesnego modelu kształcenia, łączącego 

naukowość z praktyką z uwzględnieniem międzynarodowych trendów, który będzie rozwijał 

ciekawość studentów i wspierał rozwój talentów oraz zachęcał do ich angażowania się w życie 

społeczne Uczelni.  

CEL STRATEGICZNY 2: BADANIA I NAUKOWOŚĆ – Wprowadzenie mechanizmów wspomagających 

rozwój badań, rozwój naukowy nauczycieli akademickich w celu uzyskania wyższej oceny naukowej 

Uczelni (wzrost kultury badawczo-naukowej). 

CEL STRATEGICZNY 3: UMIĘDZYNARODOWIENIE – Umiędzynarodowienie pozwalające pracownikom i 

studentom na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w wielokulturowym środowisku, prowadzenie 

badań i realizacji projektów.  

CEL STRATEGICZNY 4: ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY – Sprawne zarządzanie zasobami Uczelni w celu 

zapewnienia wysokiej skuteczności w osiąganiu założonych celów. 

Realizując swoje cele Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przestrzega następujących 

wartości: 
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 partnerstwo - jest stosowane na co dzień, zapewniamy naszym studentom przyjazne 

warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości osobiste, ekonomiczne 

oraz uwzględniając potrzeby i zainteresowania 

 ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami pracodawców i rynku pracy – co 

pozwala naszym absolwentom podejmować wyzwania w zakresie zawodowym. 

 profesjonalizm – nasza kadra badawczo – dydaktyczna posiada doświadczenie praktyczne i 

akademickie co  przekłada się na jakość procesu dydaktycznego;  

 ambicje – dzięki której Uczelnia osiąga sukces i przewagę konkurencyjną na rynku 

edukacyjnym niepublicznych szkół wyższych; 

Są one kluczowe dla koncepcji kształcenia na kierunku Zarządzania, gdzie zasadnicze cele kształcenia 

określone są zgodnie z charakterystyką profilu absolwenta. 

Studia I stopnia. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna i rozumie w stopniu 

zaawansowanym pojęcia, metody i teorie stanowiące wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości oraz dyscypliny ekonomia i finanse, oraz wiedzę szczegółową, dotyczącą 

funkcjonowania podmiotów w systemie społeczno-gospodarczym, uwzględniając istotę organizacji 

oraz procesy zarządzania nimi. Absolwent zna założenia teorii organizacji i zarządzania oraz rozumie 

mechanizmy funkcjonowania współczesnych organizacji w zmiennym otoczeniu. Rozumie proces 

zarządzania kluczowymi zasobami organizacji w obrębie zasadniczych jej funkcji organicznych.  

- w ramach specjalności Zarządzanie w biznesie:  

 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy o charakterze 

praktycznym z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, 

a w szczególności wykonywać zadania takie jak: 

 opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących 

w organizacjach społeczno-gospodarczych i ich otoczeniu, 

 zastosować odpowiednie metody i procedury właściwego wykonywania zadań w obrębie 

zasadniczych obszarów funkcjonalnych organizacji, typowych dla organizacji oraz wypełniania roli 

zawodowej w dziedzinie zarządzania, 

 sporządzać zestawienia, raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w kluczowych 

obszarach działalności organizacji,  

 Absolwent posiadający ww. kwalifikacje jest przygotowany do pracy na stanowiskach 

analitycznych, specjalistycznych i niższych do średnich kierowniczych w organizacjach/podmiotach o 

różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem w obrębie podstawowych 

funkcjonalnych obszarów ich działania tj.: sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami 

ludzkimi, logistyki, produkcji i usług. 

- w ramach specjalności Zarządanie zasobami ludzkimi: 

 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze 

praktycznym z zakresu zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach prowadzących działalność 

gospodarczą, a w szczególności wykonywać zadania takie jak: 

 przeprowadzić diagnozę w zakresie zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach społeczno-

gospodarczych i ich otoczeniu w kontekście gospodarowania potencjałem społecznym 

organizacji,  

 pozyskiwać kadry i kompetencje dla organizacji, 

 projektować i prowadzić programy rozwoju kadr i kompetencji, 

 nadzorować procesy oceny efektów pracy, 

 projektować systemy wynagrodzeń, 
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 wdrażać rozwiązania sprzyjające zachowaniu optymalnych warunków pracy, 

 sporządzać zestawienia, raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

 Absolwent posiadający ww. kwalifikacje jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach 

produkujących dobra i usługi, w handlu, firmach ubezpieczeniowych, w przemyśle, jako pracownik 

kadr, pracownik do spraw osobowych; na stanowiskach specjalistów w instytucjach 

wyspecjalizowanych w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkim np. firmy szkoleniowe, 

agencje pośrednictwa pracy. 

Studia II stopnia. Absolwent posiadający kwalifikacje zdobyte na studiach II stopnia zna 

i rozumie w stopniu pogłębionym pojęcia, metody i teorie stanowiące wiedzę ogólną z zakresu Nauki 

o zarządzaniu i jakości oraz dyscypliny Ekonomia i Finanse, oraz wiedzę szczegółową, dotyczącą 

funkcjonowania podmiotów jako systemów w szerszym, globalnym i wielokulturowym otoczeniu 

społeczno-gospodarczym, oraz procesów zarządzania nimi, uwzględniając złożone zależności. Zna 

koncepcje i założenia teorii organizacji i zarządzania . Rozumie mechanizmy funkcjonowania 

współczesnych organizacji, etyczny wymiar zarządzania oraz wagę odpowiedzialności społecznej 

menedżerów. 

- w ramach specjalności e-biznes i zarządzanie firmą 

 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze 

praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak: 

 utworzyć i prowadzić e-biznes, 

 opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w obrębie 

organizacji i ich otoczeniu, wraz z pogłębioną analizą wzajemnych relacji, 

 zastosować odpowiednie metody i procedury właściwego wykonywania zadań i realizacji celów 

organizacji oraz wypełniania roli zawodowej w perspektywie strategicznej, 

 sporządzać raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w kluczowych obszarach 

działalności organizacji,  

 Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla, specjalistycznych, analitycznych i doradczych 

w organizacjach/podmiotach o różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem 

w obrębie podstawowych, funkcjonalnych obszarów ich działania, ale także dostrzegając 

perspektywę organizacji jako systemu, a więc w interdyscyplinarnych, projektowych i zarządczych 

zespołach. Osoba ta jest ponadto przygotowana do założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

- w ramach specjalności zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym 

 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone, nietypowe problemy o charakterze 

praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak: 

 przeprowadzić analizę problemów określonej jednostki terytorialnej i pozarządowej w kontekście 

zaspokajania potrzeb ich interesariuszy, 

 identyfikować źródła i pozyskiwać środki materialne niezbędne do realizacji celów w tym pisać 

wnioski, nawiązywać kontakty ze sponsorami, wykorzystywać nowe metody tj. sieci 

społecznościowe 

 tworzyć projekty rozwojowe i zarządzać ich realizacją 

 Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy na stanowiskach kierowniczych w 

administracji państwowej, rządowej i samorządowej i sektorze pozarządowym. 

- w ramach specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą 
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Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze 

praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak: 

 wykorzystać narzędzia i instrumenty nowoczesnych technologii w sposób wpisujący się w globalne 

strategie rozwoju oparte na social media marketing 

 zaplanować i zrealizować kampanię „e – marketingową” samodzielnie oraz pracując w zespole 

 uruchomić własną działalność gospodarczą w internecie i wykorzystywać internet w działalności 

gospodarczej 

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla, specjalistycznych, analitycznych i doradczych 

w organizacjach/podmiotach o różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem 

w obrębie marketingu ale także dostrzegając perspektywę organizacji jako systemu a więc 

w interdyscyplinarnych, projektowych i zarządczych zespołach. Osoba ta jest ponadto przygotowana 

do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Wyróżniające cechy kształcenia na kierunku, zgodne z koncepcją kształcenia to przede 

wszystkim: 

 Rozwój umiejętności intelektualnych i praktycznych, 

 Metody uczenia i oceny efektów uczenia się – modułowy system organizacji zajęć, 

 Dobór kadry – wysoki udział kadry z doświadczeniem praktycznym. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Studia I stopnia. Przyjęte dla studiów pierwszego stopnia efekty uczenia oraz zakres treści 

kształcenia odnoszą się do zasadniczych zagadnień: 

I. z zakresu dziedziny nauk społecznych ilustrujących kluczowe aspekty funkcjonowania człowieka 

w sferze gospodarczej 

II. z zakresu dyscyplin Nauki o zarządzaniu i jakości, Ekonomia i finanse kształtujących procesy 

zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, 

III. z zakresu IT z zastosowaniem w Zarządzaniu, w tym udział i znaczenie aplikacji cyfrowych w 

świecie biznesu, 

IV. znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. 

Dobór treści w powiązaniu z modułową organizacją procesu uczenia doprowadził do konstrukcji 

programu w którym realizowane są: 

 moduły o charakterze ogólnouczelnianym; 

 moduły charakterze kierunkowym; 

 moduły specjalnościowe;  

 moduły do wyboru; 

 moduł seminarium i egzamin dyplomowy;  

 praktyki zawodowe 6-cio miesięczne 
Nazwa modułu Liczba punktów ECTS Forma 

zaliczenia 

Moduły ogólnouczelniane  

 

18  

Moduł ogólny (BHP, podstawy ochrony własności intelektualnej, biblioteka, IT) 5 

 

ZAO 

Społeczno-humanistyczny 5 

 

ZAO 

J. obcy 8 EGZ 

WF 0 ZAL 

Moduły kierunkowe 

 

55  

Metody matematyczne i statystyczne 5 ZAO 

Mikroekonomia 5 EGZ 

Podstawy prawa 5 ZAO 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 5 EGZ 

Podstawy rachunkowości finansowej 5 EGZ 

Przedsiębiorczość 5 ZAO 

Nauka o organizacji 5 EGZ 

Informatyka w zarządzaniu 5 ZAO 

Zarządzanie jakością 5 EGZ 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 EGZ 

Zarządzanie projektami 5 ZAO 

Razem moduły ogólnouczelniane i kierunkowe 73  

Moduły fakultatywne 

 

5  

Polityka społeczna i gospodarcza/Integracja europejska i polityka regionalna 5 ZAO 

Moduły specjalnościowe Specjalność I:  

Zarządzanie w biznesie 

 

60  
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Zachowania organizacyjne 7 EGZ 

Marketing w przedsiębiorstwie 7 ZAO 

Badania marketingowe w przedsiębiorstwie 7 ZAO 

Zarządzanie operacyjne i strategiczne w przedsiębiorstwie 8 EGZ 

Analiza procesów biznesowych 8 ZAO 

Ekonomika produkcji i usług 8 ZAO 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 8 ZAO 

Logistyka w przedsiębiorstwie 7 ZAO 

Moduły specjalnościowe Specjalność II:  

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

60  

Zachowania organizacyjne 7 EGZ 

Marketing i komunikacja wewnętrzna 7 ZAO 

Badania marketingowe 7 ZAO 

Zarządzanie operacyjne i strategiczne 8 EGZ 

Pozyskiwanie kompetencji 8 ZAO 

Rozwój kompetencji 8 ZAO 

Ocena pracy i wynagradzanie 8 ZAO 

Zdrowie a środowisko pracy 7 ZAO 

Razem moduły specjalność I: Zarządzanie w biznesie 138  

Razem moduły specjalność II:  Zarządzanie zasobami ludzkimi 138  

Seminarium i egzamin dyplomowy 

 

10  

Razem program studiów dla specjalności I: Zarządzanie w biznesie 148  

Razem program studiów dla specjalności II: Zarządzanie zasobami ludzkimi 148  

Praktyka zawodowa 

 

32 ZAL 

Razem ilość godzin i punktów ECTS w programie studiów dla specjalności: 

Zarządzanie w biznesie 

180 

 

 

Razem ilość godzin i punktów ECTS w programie studiów dla specjalności: 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

180  

 

Studia II stopnia. Uwzględniając charakter studiów drugiego stopnia zgodnie z wymogami PRK 

oraz wnioski płynące z analizy kierunków strategicznego rozwoju regionu w opracowaniu programu 

uwzględniono w większym stopniu elementy dotyczące procesów globalizacji, potrzeby integracji i 

współpracy społecznej, potrzeby etycznego postępowania, potrzeby innowacyjności polskiej 

gospodarki oraz roli władz publicznych w jej wspieraniu i zarządzaniu procesami gospodarczymi.  

Zasadnicze treści kształcenia odnoszą się do :  

I. Zagadnień z zakresu dziedziny nauk społecznych, ilustrujących kluczowe aspekty funkcjonowania 

człowieka w sferze gospodarczej np.:  

a) podstawy prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych,  

b) teorie psychologiczne, filozoficzne oraz etyczne przydatne w rozwiązywaniu dylematów 

rzeczywistości i rozumieniu różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w ujęciu 

jednostkowym oraz społecznym. 

II. Zagadnień z zakresu dyscyplin Nauki o zarządzaniu i jakości (wiodąca), Ekonomia i finanse 

odnoszące się do:  

a) zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi,  

b) podstaw ekonomicznych funkcjonowania i efektywności podmiotów gospodarczych,  

c) zarządzania podstawowymi zasobami: kapitałem ludzkim, finansami, informacją. 

III. Zagadnienia z zakresu zastosowania IT w Zarządzaniu. 

IV. Treści kształcenia dotyczą również znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+, w tym 

posługiwania się specjalistyczną terminologią. 
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Dobór treści w powiązaniu z modułową organizacją procesu uczenia doprowadził do konstrukcji 

programu w którym realizowane są: 

 moduły podstawowe; 

 moduły kierunkowe; 

 moduły specjalnościowe;  

 moduły do wyboru; 

 moduł seminarium i obrona pracy magisterskiej  

 praktyki zawodowe 3 miesięczne; 
Nazwa modułu Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Moduły podstawowe  24  

J. obcy w biznesie 4 ZAO 

Kompetencje menedżerskie 5 ZAO 

Prawo gospodarcze 5 EGZ 

Ekonomia menedżerska 5 EGZ 

Psychologia i etyka w zarządzaniu 5 ZAO 

Moduły kierunkowe 30  

Nowoczesne koncepcje zarządzania 5 ZAO 

Zarządzanie strategiczne 5 ZAO 

Zarządzanie procesami 5 ZAO 

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 5 EGZ 

Marketing międzynarodowy 5 ZAO 

Symulacyjna gra menedżerska 5 ZAL 

Razem moduły ogólnouczelniane i kierunkowe 54  

Moduły specjalnościowe Specjalność I: e-Biznes i zarządzanie firmą 30  

Zarządzanie firmą w XXI wieku 5 EGZ 

Innowacje w biznesie 5 ZAO 

Nowoczesne formy relacji z klientem 5 EGZ 

Systemy informacyjne w firmie 5 EGZ 

Biznes elektroniczny 5 ZAO 

Systemy analizy danych 5 ZAO 

Moduły specjalnościowe Specjalność II: Zarządzanie w sektorze publicznym i 

pozarządowym 

30  

New public management 5 EGZ 

E-government 5 ZAO 

Społeczna odpowiedzialność instytucji sektora publicznego i biznesu 5 EGZ 

Zarządzanie poprzez budżet zadaniowy finansami publicznymi 5 EGZ 

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji 5 ZAO 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 5 ZAO 

Moduły specjalnościowe Specjalność III: Marketing i zarządzanie sprzedażą 30  

Marketing internetowy 5 EGZ 

Innowacje w biznesie 5 ZAO 

Nowoczesne formy relacji z klientem 5 EGZ 

Sprzedaż on-line 5 EGZ 

e-business 5 ZAO 

Big data w marketingu i bezpieczeństwo danych 5 ZAO 

Razem moduły specjalność I: e-Biznes i zarządzanie firmą 84  

Razem moduły specjalność II: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym 84  

Razem moduły specjalność III: Marketing i zarządzanie sprzedażą 84  

Seminarium i obrona pracy dyplomowej 20  

Razem program studiów dla specjalności I: e-Biznes i zarządzanie firmą 104  

Razem program studiów dla specjalności II: Zarządzanie w sektorze publicznym i 

pozarządowym 

104  

Razem program studiów dla specjalności III: Marketing i zarządzanie sprzedażą 104  

Praktyka zawodowa 16 ZAL 
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Razem ilość godzin i punktów ECTS w programie studiów dla specjalności: e-Biznes i 

zarządzanie firmą 

120 

 

 

Razem ilość godzin i punktów ECTS w programie studiów dla specjalności: Zarządzanie 

w sektorze publicznym i pozarządowym 

120  

Razem ilość godzin i punktów ECTS w programie studiów dla specjalności: Marketing i 

zarządzanie sprzedażą 

120  

 

Modułowy system kształcenia, w którego formule realizowany jest program kierunku 

Zarządzanie, umożliwia zastosowanie zróżnicowanych metod, wskazanych dla osiągnięcia 

określonych efektów pracy studentów. Dobór metod kształcenia wynika z założonych efektów 

uczenia się dla profilu praktycznego. W mniejszym stopniu wykorzystywane są metody podające. 

Priorytet dotyczy stosowania metod aktywizujących, ukierunkowanych na samodzielne uczenie się – 

metod z grupy a) problemowych tj. wykład konwersatoryjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna, 

opis i analiza przypadków, gry symulacyjne, b) praktycznych tj. metoda zadaniowa i metoda 

projektów.  Warto zwrócić uwagę, że duża część zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń jest 

połączeniem metod takich jak analiza przypadku z zajęciami prowadzonymi w laboratoriach 

komputerowych. Wykorzystywane są metody i techniki kształcenia na odległość. Do roku 2019/20 

udział zajęć realizowanych z wykorzystaniem platformy e-learning WSEI wynosił do 10% zajęć 

wymagających bezpośredniego kontaktu. W momencie rozpoczęcia pandemii Covid-19 uczelnia 

zapewniła infrastrukturę umożliwiającą realizację wszystkich zajęć wymagających bezpośredniego 

kontaktu. Aktualnie zajęcia realizowane są w formule hybrydowej (proporcie w zależności od 

bieżącej sytuacji epidemicznej). 

 Stosowane środki i narzędzia dydaktyczne z założenia mają stymulować studentów do 

samodzielności i pełnienia aktywnej roli w procesie uczenia się. Umożliwiają uzyskanie kompetencji 

w zakresie opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2 na poziomie pierwszym i B2+ na 

poziomie studiów drugiego stopnia.  

Metody kształcenia umożliwiają dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych 

potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, 

jak również realizowanie indywidualnych ścieżek kształcenia. Podstawowym dokumentem 

zawierającym zasady dotyczące możliwych sposobów i elastycznych ścieżek studiowania jest 

Regulamin Studiów WSEI. Regulamin wskazuje na możliwości samodzielnego kształtowania programu 

studiów, przede wszystkim w odniesieniu do możliwości wyboru specjalności i innych zajęć 

obieralnych. Zgodnie z Regulaminem studentom przysługuje prawo do odbywania studiów według 

indywidualnej organizacji studiów. Regulamin wskazuje również na możliwości dotyczące 

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością 

przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów; 

zmiany kierunku studiów, przeniesienia na studia stacjonarne lub niestacjonarne, powtarzania 

określonych zajęć oraz warunkowej rejestracji na kolejny semestr.  

Studia I stopnia. Plan studiów na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia, uwzględniając ich 

formę stacjonarną i niestacjonarną, został opracowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

wymaganego łącznego czasu trwania studiów oraz nakładu pracy, koniecznego do ukończenia 

studiów przy osiągnięciu zamierzonych efektów uczenia się.  

 Plan studiów przewiduje realizację 2290 (92 ECTS) godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w 

bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim i innymi osobami dla studiów stacjonarnych 

oraz 1670 godzin (67 ECTS) dla studiów niestacjonarnych.  
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 Konstrukcja programu studiów umożliwia wybór zajęć, którym przypisano 120 ECTS, co stanowi 

ok. 67% ogólnej liczby punktów ECTS w programie studiów. Do modułów do wyboru zaliczono: język 

obcy - 8 ECTS; moduł humanistyczny (kursy do wyboru: etyka, socjologia, psychologia, filozofia) – 5 

ECTS; moduły wybranej specjalności – 60 ECTS; moduły fakultatywne – 5 ECTS; seminarium 

dyplomowe – 10 ECTS; praktyka zawodowa – 32 ECTS. 

Program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć  kształtujące umiejętności praktyczne. Moduły 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym stanowią dla studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych 107 ECTS (w tym praktyki zawodowe 32 ECTS). Zajęcia poświęcone kształceniu w 

zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 obejmują wymiar 8 ECTS.  

Liczba punktów ECTS przypisana modułom/przedmiotom przewidzianym planem studiów 

wynosi min. 60 w roku akademickim (Zarządzenie nr 9/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania 

Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz aktualizacji Regulaminu ECTS 

WSEI w Lublinie).  

 Struktura modułu wyróżnia pod względem form kształcenia elementy tworzące spójną całość: 

wykład, ćwiczenia, laboratoria oraz seminarium. Proporcje liczby godzin dedykowanych do 

poszczególnych form na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych: wykład – 25/24 %, ćwiczenia i 

laboratoria- 30/31%, praktyka zawodowa - 42%, seminarium i konsultacje 3%. Dla studiów 

niestacjonarnych: wykład -17/17 %, ćwiczenia i laboratoria – 19/19%, w tym praktyka zawodowa 

57%, seminarium i konsultacje 7%. 

Plan studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w wymiarze 6 miesięcy, w ilości nie 

mniej niż 960 godzin dydaktycznych. Szczegółowe efekty uczenia się dla praktyk zawodowych określa 

sylabus i program praktyk zawodowych dla kierunku Zarządzanie I stopień, profil praktyczny. 

 Studia II stopnia. Plan studiów przewiduje realizację 1500 (60 ECTS) godzin zajęć dydaktycznych 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim dla studiów stacjonarnych 

oraz 1210 godzin (45 ECTS) dla studiów niestacjonarnych. 

Konstrukcja programu studiów umożliwia wybór zajęć, którym przypisano 66 ECTS, co 

stanowi ok. 55 % ogólnej liczby punktów ECTS w programie studiów. Do modułów do wyboru 

zaliczono: moduły wybranej specjalności – 30 ECTS; seminarium dyplomowe – 20 ECTS i praktyka 

zawodowa – 16 ECTS 

Program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć  kształtujące umiejętności praktyczne. Moduły 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym stanowią dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych 85 ECTS (w tym praktyki zawodowe 16 ECTS). Zajęcia poświęcone kształceniu w 

zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2+ obejmują wymiar 4 ECTS.  

Proporcje liczby godzin dedykowanych do poszczególnych form na studiach stacjonarnych: 

wykład – 21 %, ćwiczenia i laboratoria- 43%, praktyka zawodowa - 32%, seminarium 4%. Dla studiów 

niestacjonarnych: wykład -24%, ćwiczenia i laboratoria – 29%, w tym praktyka zawodowa 38%, 

seminarium 5%. 

Plan studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w wymiarze 3 miesięcy, w ilości nie 

mniejszej niż 480 godzin dydaktycznych, którym przypisano 16 punktów ECTS. Szczegółowe efekty 

uczenia się dla praktyk zawodowych określa sylabus i program praktyk zawodowych dla kierunku 

Zarządzanie II stopień, profil praktyczny. 

Wykłady odbywają się dla całych roczników, ćwiczenia prowadzone są w grupach studenckich 

liczących średnio 25-35 osób, zajęcia laboratoryjne w grupach studenckich liczących 15-25 osób, 
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zajęcia z wychowania fizycznego w grupach studenckich liczących 30-35 osób, seminaria dyplomowe 

liczą średnio 20 osób na studiach pierwszego stopnia i 15 na studiach drugiego stopnia. 

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z programem praktyk zawodowych, obranym 

kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniami studenta. Nad przebiegiem procesu czuwa  Biuro 

Karier i Spraw Studenckich. Baza instytucji zawiera ok. 130 podmiotów, w tym ok. 30 umów o stałej 

współpracy z zakresu praktyk zawodowych dla kierunku Zarządzanie. 

 Organizacja praktyk i nadzór nad ich realizacją odbywa się w oparciu o: 

A. Program praktyk zawodowych 

B. Sylabus praktyk zawodowych 

C. Uchwała Konwentu nr 10/2020 z dnia 26.11.2020r w sprawie: przyjęcia Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSEI w Lublinie (procedura nr 7 Organizacja i 

prowadzenie praktyk zawodowych) 

D. Uchwała Senatu nr 22/2018/2019 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji i rozliczenia 

praktyk zawodowych w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce 

E. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WSEI nr 24/2018/2019 z dn. 25.06.2019 r. Regulamin 

potwierdzania efektów uczenia się. 

 Ocena osiągnięcia efektów uczenia się dokonywana jest przez opiekuna praktyk z udziałem 

koordynatora i ma charakter kompleksowy a jednocześnie uwzględniający każdy z zakładanych 

efektów uczenia się.  

 Program praktyk, osoby sprawujące nadzór nad praktykami z ramienia uczelni oraz opiekunowie 

praktyk, realizacja praktyk, efekty uczenia się osiągane na praktykach podlegają systematycznej 

ocenie, dokonywanej z udziałem studentów oraz w ramach kontroli, której wyniki są wykorzystywane 

w ustawicznym doskonaleniu programu praktyk i ich realizacji. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie, prowadzone przez WSEI, mogą ubiegać się 

kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, których uprawnienie do ubiegania się o przyjęcia na 

studia wynika z art. 93 i 93a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 

1943 z późn. zm.) oraz art. 323 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 85) 

  Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego 

lub egzaminu dojrzałości, albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki 

kształcenia, potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art.69 ust. 2 pkt 4-6 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z póź. zm ). 

O przyjęcie na studia Zarządzanie drugiego stopnia, mogą ubiegać się kandydaci, którzy 

posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełniają warunki 

określone Uchwałą Senatu.  

Uchwała Senatu WSEI określiła, m.in.: 

 warunki decydujące o przyjęciu kandydata na studia; 

 niezbędne dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 przebieg postępowania rekrutacyjnego; 

 zasady rekrutacji na studia finansowane z europejskiego funduszu społecznego na rok 

akademicki 2020/2021. 

W związku z powyższym w odniesieniu do kandydatów na studia brak jest skomplikowanych 

i dodatkowych wymagań wstępnych. Wynika to z faktu, iż WSEI jest uczelnią niepubliczną i w związku 

z tym rekrutacja kandydatów na studia opiera się na spełnieniu wymogów formalnych, tj.: 

 wypełnienie ankiety osobowej i rekrutacyjnej kandydata na studia oraz umowy o warunkach 

odpłatności, 

 złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 

 złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – kandydaci na 

I stopień, dyplom ukończenia studiów I stopnia – kandydaci na II stopień, 

 dostarczenie 2 fotografii (3,5 x 4,5), 

 wniesienie ew. opłaty rekrutacyjnej, 

 dostarczenie wyników badań profilaktycznych. 

Z osobą przyjętą na studia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zawiera w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, umowę określającą między innymi warunki pobierania opłat 

związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat. 

Niepodpisanie ww. umowy jest równoznaczne ze skreśleniem osoby zakwalifikowanej na dany 

kierunek studiów z listy studentów. 

 

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się, która prowadzona jest na różnych etapach 

nauczania, m.in.: 

A) potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów 

B) poprzez zaliczenia i egzaminy cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach 

poszczególnych modułów), 
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C) weryfikację efektów uczenia się  uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych, 

D) weryfikację założonych w programie studiów efektów uczenia się  poprzez seminarium 

dyplomowe, przygotowanie pracy dyplomowej (II stopień), a także w trakcie egzaminu 

dyplomowego, 

E) weryfikacja skuteczności dopasowania do potrzeb rynku pracy efektów uczenia się. 

Ad A. Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów oraz potwierdzanie 

efektów uczenia się zdobytych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej:. Regulamin 

Potwierdzania Efektów Uczenia się zdobytych poza systemem studiów został wprowadzony Uchwałą 

24/2018/19 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 25 czerwca 2019 r. 

Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

prowadzone jest zgodnie z zapisami rozdziału VIII. WARUNKI PRZENOSZENIA I UZNAWANIA ZAJĘĆ 

Regulaminu Studiów WSEI w Lublinie. 

Ad. B Zasady postępowania przy przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów 

 Sposób weryfikacji efektów uczenia się założonych w poszczególnych komponentach programu są 

szczegółowo określone w sylabusie modułu zatwierdzonym przez Koordynatora kierunku i Dziekana 

wydziału oraz w programie studiów zaakceptowanym przez Senat Uczelni.  

Sylabus modułu kształcenia precyzuje metody walidacji efektów.  

 Dokonywana jest bieżąca analiza osiąganych przez studentów wyników, czego wyrazem są 

sprawozdania z kolejnych okresów rozliczeniowych przedstawiane przez Dziekana wydziału 

i poszczególnych Koordynatorów kierunków na podstawie analizy ocen sporządzanych przez 

prowadzących zajęcia. Dodatkowo prezentowane są zestawienia wyników z poszczególnych 

modułów jako wprowadzenie do dyskusji na temat ich zróżnicowania w ramach poszczególnych 

modułów na tym samym poziomie kształcenia. Prezentacja i analiza wyników odbywa się na 

cyklicznych spotkaniach kadry kierowniczej. 

Ad. C Weryfikacja efektów uczenia się  uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych 

 Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest określony 

przez Program praktyk zawodowych, w Dzienniczku praktyk oraz Sylabusie „Praktyki zawodowe”. 

Ad. D Weryfikacja założonych w programie studiów efektów uczenia się  poprzez seminarium 

dyplomowe i egzamin dyplomowy 

 Weryfikację założonych w programie studiów efektów uczenia się poprzez seminarium 

dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej (II stopnień), a także w trakcie egzaminu 

dyplomowego reguluje m.in. Zarządzenie Nr 18/2021/2022 Rektora WSEI z dnia 25.01.2019r w 

sprawie: prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych WSEI od roku akademickiego 2018/2022 

wraz z Regulaminem dyplomowania zawierającym warunki dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego, przebieg seminarium dyplomowego, zagadnienia i zadania egzaminacyjne, opis pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego, a także wzory: oświadczenia o samodzielnym wykonaniu 

pracy dyplomowej, protokołu egzaminu dyplomowego na studiach I i odrębnie II stopnia ,a także 

wymogi formalne i techniczne dotyczące prac dyplomowych (dla II stopnia). 

Ad. E Weryfikacja efektów uczenia się  w trakcie badania losów zawodowych absolwentów 

 „Badanie losów zawodowych absolwenta” umożliwia weryfikowanie zakładanych efektów uczenia 

się z punktu widzenia potrzeb rynku pracy przez studentów i absolwentów WSEI oraz ich 

pracodawców (ankiety: dla studentów kończących studia, absolwentów po 3 i 5 latach po ukończeniu 

WSEI oraz pracodawców).  

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie wypracowano narzędzia umożliwiające 

weryfikację zakładanych efektów uczenia się, które stosuje się do weryfikacji efektów uczenia się na 
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każdym kierunku studiów. Pomocne w tym są mierniki stopnia realizacji osiągniętych przez 

studentów efektów uczenia się, które zostały podzielone na dwie grupy: 

 mierniki ilościowe, 

 mierniki jakościowe. 

Mierniki ilościowe - umożliwiają precyzyjne określenie, w jakim stopniu student osiągnął kierunkowe 

efekty uczenia się. Zaliczają się do nich: 

 oceny z zaliczeń i egzaminów; 

 oceny z ćwiczeń, wykładów, seminariów i innych form zajęć; 

 współczynnik zaliczeń poszczególnych modułów/przedmiotów w pierwszym terminie; 

 odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających na rok/semestr; 

 oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego; 

 oceny prac dyplomowych wystawiane przez recenzentów i promotorów (II stopień); 

 udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen; 

 odsetek studentów, którzy obronili pracę dyplomową (II stopień) lub zdali egzamin dyplomowy 

w terminie; 

 odsetek prac dyplomowych odrzuconych przez Jednolity System Antyplagiatowy (II stopnień); 

 wskaźnik odsiewu studentów. 

Do mierników jakościowych należą: 

 wnioski z hospitacji zajęć; 

 wnioski z oceny zajęć dokonywanych przez studentów; 

 ocena przestrzegania zasad pisania prac magisterskich; 

 opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe i o absolwentach; 

 ocena praktyk dokonywana przez studentów; 

 wyniki badań ankietowych o losach absolwentów na rynku pracy; 

 ocena stopnia realizacji założonych kierunkowych efektów uczenia się przez kadrę akademicką 

każdego kierunku kształcenia. 

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się na danym kierunku studiów odbywa się na dwóch 

głównych poziomach: 

 modułu; 

 całego programu studiów. 

Na poziomie modułu analizie poddawany jest poziom realizacji modułowych efektów uczenia 

się, natomiast na poziomie programu oceniane są efekty uczenia się zdefiniowane dla właściwego 

kierunku i poziomu kształcenia.  

Do weryfikacji efektów uczenia się na poziomie modułów wykorzystywane są: egzaminy pisemne, 

zaliczenia pisemne w formie projektów, prezentacji, raportów i prezentacji ich wyników, realizacja 

seminarium dyplomowego, które: 

 zapewniają weryfikację i ocenę stopnia osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się, 

 umożliwiają sprawdzenie opanowania umiejętności praktycznych, 

 umożliwiają sprawdzenie i ocenę opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2, 

w tym języka specjalistycznego. 

W ramach poszczególnych modułów weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na dwóch 

poziomach: poprzez ocenę formatywną (kształtującą), która jest dokonywana w ciągu semestru i 

służy zarówno studentowi, jak i wykładowcy do oszacowania postępów oraz ocenę podsumowującą 
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pod koniec semestru, pozwalającą stwierdzić czy i w jakim stopniu student osiągnął zakładane efekty 

uczenia się. 

Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie modułu jest dokonywana na podstawie opinii 

opiekuna określonej grupy zajęć, a charakter kształtujący oceny pozwala na bieżący monitoring 

postępów studentów w realizacji zdefiniowanych na poziomie programu efektów uczenia się. 

Opiekun modułu na podstawie arkusza „Arkusz oceny efektów uczenia się na poziomie 

modułu/przedmiotu”, po zakończeniu semestru, w którym były odbyły się dane zajęcia, dokonuje 

oceny realizacji efektów uczenia się. Wypełniany przez opiekuna modułu arkusz zawiera następujące 

pozycje: rozkład ocen wraz z komentarzem wykładowcy, określenie, czy cele przedmiotu zostały 

zrealizowane oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnego braku realizacji, proponowane działania 

korygujące w trzech głównych płaszczyznach: treści kształcenia, metody kształcenia oraz metody 

weryfikacji efektów uczenia się, a także proponowane zmiany w programie studiów.  

Zaliczenie poszczególnych semestrów i lat studiów oraz dyplomowanie wynikają z 

Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 

1/2020/2021 Rektora WSEI w Lublinie z dnia 01.10.2020). Zaliczenie poszczególnych semestrów i lat 

studiów oraz proces dyplomowania wynika również ze sprawnie funkcjonującego systemu ECTS, tj. 

systemu punktowego, na podstawie którego każdy moduł ma przyporządkowaną określoną liczbę 

punktów określającą wkład pracy studenta niezbędny do zaliczenia modułu. Punkty ECTS 

przyporządkowane poszczególnym modułom przyznawane są w rezultacie spełnienia wymogów 

zaliczenia opisanych dla każdego modułu w jego sylabusie w sekcji metod oceny efektów uczenia się 

oraz formowania oceny końcowej. Zaliczenie semestru następuje w wyniku zgromadzenia przez 

studenta określonej w programie dla danego semestru liczby punktów ECTS. 

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie określa system transferu 

i akumulacji punktów ECTS. Całkowita ilość punktów w roku akademickim wynosi 60 ECTS.  

 Regulamin studiów WSEI uznaje również warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów, 

jeżeli student nie zdobył w semestrze wymaganej liczby punktów ECTS. Może wówczas otrzymać od 

Uczelni tzw. dług kredytowy, który pozwoli mu zarejestrować się na kolejne semestry.  

 Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na kontynuację studiów jeżeli brakuje mu nie 

więcej niż 15 punktów ECTS. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję 

o wpisie na następny semestr lub rok akademicki przy większej liczbie brakujących punktów.  

 Student składa wniosek do Dziekana o zezwolenie na podjęcie studiów w następnym 

semestrze/roku akademickim najpóźniej w terminie, w którym powinien być zaliczony semestr/rok 

akademicki. W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wpisu warunkowego Dziekan określa termin 

uzupełnienia zaległości programowych, a także po uzyskaniu opinii prowadzącego moduł ustala, czy 

zachodzi konieczność ponownego udziału studenta w zajęciach dydaktycznych prowadzonych 

z modułów objętych wpisem warunkowym. Student, który uzyskał wpis warunkowy na semestr 

następny, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących punktów ECTS w następnym roku 

akademickim.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć wpis warunkowy na wniosek 

studenta. W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z warunkowego 

zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym, student zostaje skreślony z listy studentów 

lub na jego wniosek, skierowany na powtarzanie semestru.   

Podsumowaniem studiów, warunkiem ich ukończenia oraz uzyskania dyplomu jest egzamin 

dyplomowy. Decyzje o dopuszczeni studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje na jego wniosek 

Dziekan, po spełnieniu przez studenta następujących warunków: uzyskanie wszystkich zaliczeń 
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i złożenie wszystkich egzaminów wynikających z programu i planu studiów obowiązujących w roku, 

w którym student kończy studia; złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego; uzyskanie wymaganej w planie studiów liczby punktów ECTS, złożenie w Dziekanacie 

zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej (II stopień).  

 Zasady procesu dyplomowania określa Zarządzenie Rektora w sprawie prac dyplomowych 

i egzaminów dyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji nr 15/2018/2019. 

W trakcie egzaminu dyplomowego (I stopień) student przedstawia jedno wybrane 

zagadnienie przygotowane w trakcie seminarium dyplomowego oraz omawia dwa zagadnienia 

wylosowane z puli 40-60 zadań egzaminacyjnych związanych z kierunkiem Zarządzania pierwszego 

stopnia, profilu praktycznego. Zagadnienia i zadania egzaminacyjne są podane do wiadomości 

studentów w trakcie seminarium dyplomowego. W skład komisji dyplomowej, wchodzi co najmniej 

jeden praktyk o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z kierunkiem studiów.  

Student przygotowuje pracę dyplomową w trakcie realizacji modułu Seminarium dyplomowe. 

Wszystkie seminaria dyplomowe dla kierunku Zarządzania drugi stopień posiadają wspólny opis 

modułu kształcenia.  

 Student kierunku Zarządzanie II stopnia zobowiązany jest do wybrania seminarium dyplomowego 

i promotora do dnia wyznaczonego przez Dziekana. 

 Decyzje o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu 

przez studenta następujących warunków:  

 uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;  

  złożenie oświadczenia, że praca dyplomowa została przygotowana samodzielnie, nie 

narusza praw autorskich innych osób oraz zgodę zgody na wprowadzanie do bazy danych 

systemu antyplagiatowego; 

  złożenie w dziekanacie podania o dopuszczenie do obrony wraz z egzemplarzami pracy 

dyplomowej, najpóźniej 14 dni przed planowanym jego terminem egzaminu; 

 przeprowadzenie przez promotora procedury sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym.  

Pracę dyplomową abiturient składa w wersji elektronicznej oraz w dwóch egzemplarzach 

papierowych. 

 Egzamin dyplomowy służy sprawdzeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w całym 

okresie studiów. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną 

powołaną przez dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób, w 

tym z promotora i recenzenta, w tym co najmniej jeden praktyk o  walifikacjach zawodowych 

zgodnych z kierunkiem Zarządzanie.  

W trakcie egzaminu dyplomowego abiturient: 

 prezentuje pracę dyplomową i odpowiada na pytania jej dotyczące; 

 odpowiada na pytania sprawdzające zdobytą wiedzę. 

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej 

dostatecznym. 

 Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład 

dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań/zadań, oceny udzielonych 

odpowiedzi/wykonanych zadań, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, oraz ogólny wynik 

studiów. 

 W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, dziekan na wniosek abiturienta wyznacza 
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drugi, ostateczny termin egzaminu. Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż sześć miesięcy 

od daty pierwszego egzaminu.  

 Celem napisania pracy dyplomowej (II stopień) i jej oceny jest sprawdzenie czy student posiada 

wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: analizy problematyki  (rozpoznawania sytuacji 

problemowej), definiowania (opisywania) problemu, dobierania działań służących rozwiązywania 

problemu, oceniania efektywności podjętych działań i stopnia osiągnięcia założonego celu.  

 W toku przygotowania i obrony pracy dyplomowej student powinien wykazać się wiedzą, 

umiejętnościami i kompetencjami w zakresie: 

− samodzielnego przygotowania i sformułowania problemu badawczego o cechach projektu 

osadzonego w realiach praktyki zawodowej z zakresu zarządzania; 

− właściwego skonstruowania planu pracy; 

− nabycia umiejętności w zakresie adekwatnego studiowania fachowej literatury i jej 

krytycznej  analizy z zakresu tematycznego pracy; 

− zebrania niezbędnych danych, przygotowanie narzędzi oraz interpretowania i analizowania 

uzyskanych wyników oraz formułowania praktycznych wniosków; 

− biegłego posługiwania się zdobytą wiedzą oraz powiązania swoich zainteresowań z tematem 

realizowanej pracy; 

− opanowania podstawowego warsztatu metodologicznego w odniesieniu do pisania pracy 

dyplomowej; 

− redagowania tekstu (podziału na części, rozdziały i akapity, sporządzania spisu treści, 

sporządzania oraz opisywania tabel i ilustracji); 

− dobierania i cytowania materiałów źródłowych i piśmiennictwa (przypisy i bibliografia); 

− samodzielnego napisania i  przedłożenia pracy magisterskiej. 

 Praca dyplomowa ma świadczyć o opanowaniu przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do rozwiązywania problemów zawodowych.  

 Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na napisanie 

pracy dyplomowej w języku obcym. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie 

w języku polskim. Praca napisana w języku polskim musi zawierać tytuł i streszczenie w języku 

angielskim. Praca dyplomowa może być przygotowywana za zgodą Dziekana poza Uczelnią, tj. w innej 

uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie podpisanych umów i porozumień z tymi uczelniami. 

 Temat pracy dyplomowej jest ustalany przez promotora w porozumieniu ze studentem najpóźniej 

przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów, a następnie weryfikowany przez Wydziałową 

Komisję ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na umotywowany i potwierdzony przez promotora wniosek studenta, możliwa jest 

zmiana tematu pracy przy zachowaniu powyższej procedury.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie realizuje 70 osób z czego 40 osób zatrudnionych 

na umowach cywilno-prawnych. Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na 

kierunku Zarządzanie posiadają dorobek naukowy w zakresie wiodących dyscyplin: Nauki 

o zarządzaniu i jakości oraz Ekonomia i finanse. Zajęcia realizują też osoby z doświadczeniem 

w obszarach działalności zawodowej właściwych dla kierunku Zarządzanie. Zajęcia prowadzą również 

nauczyciele mający dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne z zakresu komplementarnych 

dyscyplin tj. Nauki o polityce i administracji, Psychologia, Nauki o bezpieczeństwie.  

Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji 

w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia 

wykorzystując zasoby własne oraz dostępne środki finansowania zewnętrznego parokrotnie w ciągu 

10 lat organizowała szkolenia z zakresu wykorzystania tych technik w procesie kształcenia, które były 

skierowane do całej kadry dydaktycznej. Szkolenia te są powtarzane w miarę pojawiających się 

potrzeb. Na przykład w roku akademickim 2021-22 szkolenie takie zostało zrealizowane w związku 

z zakupem sprzętu do transmisji live tzw. streamowania, który został zainstalowany 

w pomieszczeniach dydaktycznych WSEI. Większość pracowników etatowych posługuje się biegle 

j. angielskim. W ubiegłych latach WSEI wspierało osoby chętne finansowaniem szkoleń językowych 

doskonalących w ramach realizowanych projektów dla kadry. 

Pracownicy dydaktyczni przyczyniają się do tworzenia bazy dydaktycznej – przede wszystkim 

materiałów e-learningowych i skryptów. W okresie od poprzedniej oceny PKA na kierunku 

Zarządzanie powstało szereg tego typu materiałów. Do wykorzystania na kierunku Zarządzanie: 

podręcznik i case study (9 – do modułów Podstawy ekonomii, Podstawy finansów i rachunkowości, 

Podstawy prawa, przedsiębiorczość, Statystyka, Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, 

Ekonomia menedżerska, Ekonomika produkcji i usług, Zarządzanie strategiczne i operacyjne); wkład 

merytoryczny do kursów e-learning (12 – do modułów Statystyka, Podstawy finansów 

i rachunkowości, Podstawy ekonomii i podstawy prawa, Ekonomia menedżerska, Zarządzanie 

wartością przedsiębiorstwa j. angielski, Zarządzanie procesami, New public management, 

Zarządzanie firmą w XXI w., Marketing międzynarodowy, Innowacje w biznesie, Nowoczesne formy 

relacji z klientem, Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie projektem); materiały dodatkowe na 

które składają się komplety e-book, podcasty, ćwiczenia sprawdzające np. RODO, Humanistyczny-

psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka, Projektowanie rozwiązań Internetu Rzeczy, 

Planowanie, organizacja pracy-j.angielski/polski, Zarządzanie zmianą -j.angielski/polski, Praca 

w grupie-j.angielski/polski, Komunikacja – j.angielski/. Materiały stanowiące pełny zakres do 

kursu/modułu były również tworzone przez współpracujących na kierunku Zarządzanie visiting 

professors w j. angielskim. 

Polityka kadrowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie opiera się na systemie 

kompetencji zawodowych i równym traktowaniu pracowników. Uczelnia dąży, by na każdym etapie 

zarządzania zasobami ludzkimi obowiązywały obiektywne procedury, a cele strategiczne realizowane 

były w oparciu o wzmacnianie i rozwój posiadanego kapitału ludzkiego oraz poszanowanie dla 

różnorodności i wielokulturowości. 

Polityka kadrowa jest spójna z celami rozwojowymi zawartymi w strategicznych 

dokumentach Uczelni. W ostatnich latach, szczególnie znajomość języków obcych była 
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systematycznie weryfikowana. Związane to jest z ilością studentów zagranicznych i podejmowanymi 

próbami umiędzynarodowienia kierunków i wydziałów. W tym celu pozyskiwano fundusze na 

podnoszenie kompetencji pracowników akademickich w tym zakresie.  

Nauczyciele akademiccy wykazują się ponadto dorobkiem naukowym, który oceniany jest pod kątem 

przydatności dla realizowanego i planowanego procesu dydaktycznego oraz realizowanych przez 

Uczelnię celów strategicznych.   

Trzy kluczowe aspekty polityki kadrowej WSEI, to A) rekrutacja, B) rozwój kompetencji 

pracowników i C) kapitał.  

A) Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty – ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na 

stronie internetowej WSEI oraz na rekrutacyjnych portalach internetowych: 

- komercyjnych i powszechnych, dostępnych dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w Uczelni; 

- w Akademickiej Bazie Ogłoszeń, skupiającej oferty pracy na stanowiska nauczycieli akademickich. 

Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów: 

- wykształcenie, 

- doświadczenie zawodowe, 

- znajomość języków obcych 

- posiadane kompetencje zawodowe wymagane na danym stanowisku.  

Atutem kandydatów jest doświadczenie w pracy projektowej i w środowisku wielokulturowym. 

B) Rozwój kompetencji pracowników realizowany jest w oparciu o plany rozwojowe, 

przygotowywane przez poszczególne Wydziały Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Nauczyciele akademiccy uczestniczą w szkoleniach, których tematyka związana jest z polityką 

ewaluacyjną dyscyplin naukowych, jak i obszarem zainteresowań pracowników. WSEI kładzie nacisk 

na rozwój naukowy pracowników, doceniając zdobywane przez nich stopnie i tytuły zawodowe. 

C) Kapitał Uczelni stanowią wiedza, doświadczenie i zaangażowanie Pracowników. Dodatkowym 

atutem jest zróżnicowanie pracowników – pod względem wieku, wiedzy, kierunku wykształcenia. 

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia są oceniani przez studentów 

w zakresie spełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem. Ocena realizowana jest 

również z udziałem innych nauczycieli, np. w formie hospitacji zajęć. Prowadzone są okresowe oceny 

nauczycieli akademickich, obejmujące aktywność w zakresie działalności naukowej, zawodowej oraz 

dydaktycznej. Wyniki ocen dokonywanych przez studentów (oraz hospitacji); wyniki okresowych 

przeglądów kadry prowadzącej kształcenie, są wykorzystywane do doskonalenia poszczególnych 

członków kadry i planowania ich indywidualnych ścieżek rozwojowych. 

Realizowana polityka kadrowa obejmuje zasady rozwiązywania konfliktów, a także 

reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy wobec 

członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy pomocy ofiarom. Od 23.01.2020 roku w Uczelni 

rozpoczął pracę Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu 

Pracowników i Studentów. Działania Pełnomocnika zmierzają do eliminowania z życia Uczelni 

wszelkich zachowań i postaw dyskryminujących i niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 

W WSEI w Lublinie powołany został Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów oraz Rzecznik 

Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

Dodatkowe informacje dotyczące rozwoju kadry prowadzącej kształcenie na kierunku Zarządzanie 

zawarte są w Raporcie z realizacji zaleceń. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Od momentu powstania Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  w Lublinie, priorytetem Władz 

oraz administracji Uczelni było utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej jako 

miejsca przyjaznego dla studentów, wykładowców oraz pracowników Uczelni. Mając na uwadze 

efekty uczenia się i środowisko pracy, na przestrzeni 20 lat stworzono nowoczesny i przyjazny obiekt 

edukacyjny, składający się z czterech części - A, B i C oraz tzw. Centrum Nowych Technologii o łącznej 

powierzchni użytkowej 10 172,53m2. Budynki usytuowane są w Lublinie przy ulicy Projektowej 4, na 

działce nr 1/57, w obrębie 13 - Hajdów, ark. nr 7, o powierzchni gruntu 11.052 m2, a prawo własności 

zostało określone w Księdze wieczystej Nr LU1I/00214450/0.  

Budynek posiada w swych zasobach, m.in.: 

Rodzaj/-e pomieszczenia/-ń Ilość miejsc dla 

studentów 

Łączna powierzchnia 

sal/pomieszczeń 

Przeznaczenie 

sal/pomieszczeń 

Aula A 220 miejsc 305,33 m2 wykłady 

Aula B 230 miejsc 146,87 m2 wykłady 

Aula C 280 miejsc 226,08 m2 wykłady 

Aula D 300 miejsc 310,13 m2 wykłady 

Aula E 341 miejsc 342,80 m2 wykłady 

3 duże sale wykładowe 80-150 miejsc 452,19 m2 wykłady 

10 pracowni informatycznych  249 stanowisk 

z dostępem do 

Internetu 

589,20 m2 ćwiczenia 

24 sal ćwiczeniowych i 

seminaryjnych 
24-60 miejsc 1101,68 m2 

ćwiczenia, 

seminaria 

13 laboratoriów 

specjalistycznych  
84 miejsca 682,38 m2 

laboratoria 

 

6 pracowni umiejętności 

pielęgniarskich 
- 231,72 m2 

ćwiczenia 

 

Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznych  
- 258,00 m2 

ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne 

Zinformatyzowana biblioteka 

wraz z czytelnią 
50 miejsc 156,60 m2 

czytelnia, 

biblioteka 

Sala sportowa   - 310,08 m2 ćwiczenia 

Siłownia - 127,98 m2 ćwiczenia 

Pokoje dla kadry dydaktycznej - 154,89 m2 konsultacje 

Pokoje administracji - 842,30 m2 - 

Pomieszczenia socjalne - 153,09 m2 - 

Centrum Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego i Terapii Dzieci i 

Młodzieży 

- 137 m2 - 

punkt xero - 15 m2 - 
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Uczelnia w latach poprzednich dokonała szeregu remontów i modernizacji, co znacznie 

podniosło standard oraz funkcjonalność poszczególnych części budynku, którego najstarsze części 

pochodzą z lat 50. XX w. (budynek Fabryki Samochodów Ciężarowych). Z myślą o niepełnosprawnych 

studentach została m.in. wybudowana nowoczesna winda wewnętrzna i platforma dla poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio dla osób niepełnosprawnych dostosowane zostały 

pomieszczenia dydaktyczne, sanitariaty, przejścia oraz czytelnia. 

Budynek dydaktyczny Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest całodobowo chroniony, a w 

swym otoczeniu posiada dwa duże strzeżone parkingi dla studentów, parking dla wykładowców oraz 

park, w którym studenci z przyjemnością przebywają w trakcie przerw w zajęciach.  

Z myślą o studentach zarówno polskich jak i zagranicznych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie wybudowała 8 kondygnacyjny budynek w Lublinie przy ul. Unickiej 3 pełniący funkcję 

akademika, w doskonałej lokalizacji tuż przy przystankach komunikacji miejskiej, w niedalekiej 

odległości od Starego Miasta. 

Ważną częścią programu jest element przygotowania zawodowego jakim są praktyki 

zawodowe. Wybór miejsca praktyk uwzględnia możliwość angażowania studentów w prawdziwe 

procesy biznesowe, w których można rozwijać kompetencje priorytetowe. Lista firm / instytucji, 

które przyjmują studentów WSEI na praktyki na podstawie umów o współpracy w zakresie organizacji 

praktyk zawodowych ze szczególnym wskazaniem dla kierunku Zarządzanie obejmuje ok. 30 pozycji. 

Lista firm, w których studenci Zarządzania realizowali praktyki w roku akademickim 2018/2019, 

2019/2020 i 2020/2021 obejmuje 86 różnych firm (pomijając firmy z wymiany międzynarodowej 

Erasmus). 

 

Opis bazy dydaktycznej IT 

 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada 12 pracowni  informatycznych w których 

łącznie znajduje się 240 komputerów. Stanowiska komputerowe zostały usytuowane w taki sposób, 

aby możliwość korzystania z komputera w trakcie zajęć, miała tylko jedna osoba.  

 Komputery połączone są w sieć, której szkielet ma przepustowość 10 GB i bazuje na routerach 

CISCO. Wszystkie komputery maja dostęp do Internetu. Łączna przepustowość łączy internetowych 

Uczelni wynosi 900 Mb/s. W skład infrastruktury informatycznej Uczelni wchodzi zwirtualizowane za 

pomocą oprogramowania VMWare 28 serwerów oraz 6 macierzy dyskowych. Łącznie do dyspozycji 

pozostają 52 procesory (12 lub 24 core każdy) – co daje łącznie 1206 procesorów logicznych, pamięć 

operacyjna zwritualizowanego środowiska wynosi 3,2TB natomiast przestrzeń dyskowa wynosi 312 

TB. 

Zestawy komputerowe występujące w stacjonarnych laboratoriach posiadają minimalną 

konfigurację: procesor i5/i7, dysk 500GB, pamięć 4/8GB HP, monitor 21,5” LCD. Na stacjach 

roboczych zainstalowany jest systemem Windows 7 lub Windows 10 oraz dystrybucje systemu Linux: 

Fedora, Centos i Ubuntu. Pakiety biurowe zainstalowane w laboratoriach to Office w wersji 2010 i 

nowszej oraz specjalistyczne oprogramowanie, m.in. AnyLogic, Corel Draw Graphics Suite, FlexSim, 

Gretl, JetBrains, Visio, Project, SPSS, Solid Edge, Android Studio, Borland Dephi, Vissim, Adobe Master 

Collection, Sqldeveloper, Adobe Web Premium, GOM Inspect, IDS Camera Manager, Objet Studio, 

SmartTech 3Dmeasure, uEye Cockpit, digimat, LMS Virtual.Lab, University MD FEA, Wiedeński System 

Testów, Matlab, SPSS Modeler, STATA, COGNIPLUS, ATLAS.TI, E-prime, Inquisit, Ansys, Solid Edge, 

Geomagic.  Pomieszczenia są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W obrębie infrastruktury w zakresie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów 

komputerowych nie ma pomieszczeń wyodrębnionych i dedykowanych do odrębnych kierunków. 
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Konkretne zajęcia na kierunku mogą być prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury laboratoriów 

specjalistycznych (przypisanych do wybranych kierunków) i tak dla kierunku Zarządzanie 

wykorzystywane są: 

 oprogramowanie dostępne poprzez zasoby IT w pracowniach komputerowych: 

o Signavio https:// www.signavio.com (process management) 

o Platformy analityczne https://knime.com; https://neo4j.com 

o IBM SPSS Statistics 

o W planie zakup (przygotowanie oferty przetargowej) Qguar WMS 

 wybrane zasoby Laboratoriów Psychologii Eksperymentalnej (szczegóły załącznik 2.I.6): 

o testy komputerowe 

o testy aparaturowe 

o analiza danych z wykorzystaniem systemu uczenia maszynowego 

o lustro fenickie i zestaw do komunikacji między pomieszczeniami 

o okulografia (oceny ergonomiczne i neuromarketingowe) 

o poligrafia (procedury wariograficzne) 

 wybrane zasoby Laboratorium Cyberbezpieczeństwa 

o opracowany przez WSEI zestaw szkoleń: CyberBezpieczny Pracownik, 

Bezpieczeństwo Informacji w Organizacji, Budowanie Systemu Bezpieczeństwa 

Informacji w Organizacji. Szkolenia te zawierają elementy bezpieczeństwa 

operacyjnego i technologicznego przy czym technologia jest przedstawiona 

w formie akceptowalnej dla zwykłego użytkownika (nie specjalisty IT). 

Uzyskana wiedza pozwoli na świadome organizowanie bezpiecznego 

środowiska pracy i poruszanie się w organizacjach korporacyjnych stosujących 

polityki bezpieczeństwa informacji. Wartością dodaną są liczne ćwiczenia 

pokazujące zastosowanie powszechnie dostępnych narzędzi informatycznych 

podnoszących bezpieczeństwo informatyczne. 

W roku akademickim 2021/22 Uczelnia udostępniła dla studentów zwirtualizowane za 

pomocą oprogramowani Horizon laboratoria informatyczne. Student z dowolnego miejsca za pomocą 

dowolnej przeglądarki internetowej łączy się ze swoim „prywatnymi” stacjami roboczymi 

powoływanymi dynamicznie w chmurze Uczelni. Rozwiązanie takie nie wymaga żadnych konfiguracji 

po stronie studenta. Wszystkie dane wytwarzane w trakcie takich zajęć zapisywane są w chmurze 

uczelnianej. Wszyscy studenci pracują na identycznym, wcześniej przygotowanym na potrzeby zajęć 

środowisku - co znacząco ułatwia prowadzenie zajęć, szczególnie przy kształceniu w okresie 

pandemii. Jednoczenie w wirtualnych laboratoriach może procować 100 studentów w laboratoriach 

bazujących na systemach windows oraz 50 w laboratoriach linuxowych.  

 

Systemy IT wspierające proces dydaktyczny 

Uczelnia od 2005 roku używa systemu ProAkademia – jest to zintegrowany system obsługi 

toku studiów. W ramach tego systemu wdrożone są następujące moduły: Dziekanat, Dział Nauczania, 

Czesne, Kasa, Plany zajęć, Ankietowanie, Analizy, Pensum, Portiernia, Prace dyplomowe, 

Powiadomienia, Wirtualny Dziekanat, Wirtualny Prowadzący, Moduł Eksport, Karty. Od roku 2020 

studenci i prowadzący mają do dyspozycji oprócz tradycyjnej wersji wirtualnego dziekanatu aplikacją 

mobilną na Ios i Android. Wdrożona platforma moodle wpierająca proces dydaktyczny jest w pełni 

zintegrowania z systemem ProAkademia – e-Akademia. Zcentralizowane logowania bazuje na danych 

studentów i prowadzących w systemie dziekanatowych. Na platformie zsynchronizowane są także 

http://www.signavio.com/
https://knime.com/
https://neo4j.com/
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grupy w jakich studenci mają zajęcia. Istnieje możliwość automatycznego przenoszenia uzyskanych 

ocen z platformy moodle do protokołów zaliczeniowych. Zintegrowanie platformy moodle 

z wideokomunikatorami takimi jak clickmeeting, teams, bigbluebutton porządkuje proces 

dydaktyczny – wszystkie materiały, oceny cząstkowe, testy jak również wejścia na zajęcia 

prowadzone za pomocą narzędzi do kształcenia na odległość studenci posiadają w jednym miejscu – 

tj. obszarze na platformie elearningowej przeznaczonym dla tego modułu/przedmiotu.  

Na chwilę obecną trwają pracę na rozbudową funkcjonalności składania podań i wniosków 

w formie elektronicznej dla studentów. 

W roku akademickim 2021/22 został dodatkowo wdrożony system do zarządzania 

programami studiów (https://programy.wsei.lublin.pl).  

W grudniu 2021 do użytku pracowników oddany został program do zarządzania praktykami 

i stażami (https://job.wsei.eu/)  

 

Biblioteka WSEI .  

Biblioteka WSEI wchodzi w skład Centrum Informacji Naukowej i stanowi podstawę systemu 

biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego wspomaganiu kształcenia studentów, w tym 

przygotowaniu ich do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy 

oraz nowoczesnemu zarządzaniu wiedzą, w tym wspieraniu badań naukowych prowadzonych w 

Uczelni. 

Centrum Informacji Naukowej koordynuje wszelkie działania związane z działalnością naukową 

Uczelni, w tym z okresową ewaluacją działalności naukowej, dokumentowaniem dorobku naukowego 

kadry akademickiej,  działalnością Innovatio Press Wydawnictwa Naukowego WSEI oraz pracą kół 

naukowych studentów. 

Lokalizacja biblioteki 

Biblioteka zlokalizowana jest w nowym budynku, wzniesionym w 2013 r. o  łącznej 

powierzchni 700 m2. Biblioteka jest połączona z głównych gmachem Uczelni klatką schodową oraz 

windą – specjalną platformą dla osób z niepełnosprawnościami.  Biblioteka składa się z 7 

pomieszczeń na dwóch kondygnacjach, połączonych wewnętrzną klatką schodową oraz windą. Jest to 

również specjalna platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową do przemieszczania się między 

kondygnacjami. Na poziomie zero (parter) są wypożyczalnia i czytelnie o łącznej powierzchni 250 m2, 

zlokalizowane w nowym, przeszklonym pawilonie, na którego oknach zamontowane są stałe 

specjalne żaluzje, załamujące światło słoneczne. Na niższym poziomie znajdują się magazyny 

biblioteki i Wydawnictwa Naukowego WSEI, zajmujące 450 m2 powierzchni. Wszystkie 

pomieszczenia biblioteki wyposażone są w klimatyzatory i dodatkowy system wentylacji, 

zapewniający komfortowe warunki pracy zarówno dla Czytelników, jak i pracowników. 

Do Biblioteki prowadzą dwie drogi dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 

a. droga bez żadnych barier komunikacyjnych – bezpośrednio z parkingu zewnętrznego, na 

którym wydzielone jest stanowisko do parkowania pojazdów samochodowych dla osób 

z niepełnosprawnościami; 

b. z budynku głównego do biblioteki można dojechać windą – platformą dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

W najbliższej lokalizacji, czyli w korytarzu obok biblioteki, znajdują się toalety dostosowane 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Także drzwi wejściowe prowadzące do biblioteki, zarówno 

od strony budynku głównego, jak i od strony parkingu, są o szerokości dostosowanej do potrzeb osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. 

https://programy.wsei.lublin.pl/
https://job.wsei.eu/
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Już na etapie projektowania obecnej infrastruktury bibliotecznej oraz zasad korzystania z niej 

uwzględniono wymóg zgodności z przepisami BHP. 

Organizacja biblioteki 

WSEI posiada własną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry 

dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON, ma stałe łącze 

z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również 

zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet. 

Biblioteka składa się z: 

1. Przestronnej czytelni z wydzielonymi częściami: 

a. czytelnią główną ze stanowiskami do pracy dla 50 osób, 

b. czytelnią księgozbioru podręcznego przeznaczoną do cichej pracy dla 25 osób, 

c. stanowiskiem komputerowym do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy 

jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON, 

d. stanowiskami komputerowymi do przeglądania komputerowych katalogów 

bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania 

z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do 

pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla 

osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany 

dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki).  

 Komputery te mają podwójne polsko – angielskie oprogramowanie do pracy dla 

studentów doskonalących kompetencje językowe i studiujących w języku 

angielskim. 

 Biblioteka dysponuje również 2 laptopami do pracy w czytelniach osób 

z niepełnosprawnościami oraz nowoczesnym urządzeniem do scanowania 

i kopiowania materiałów edukacyjnych i informacyjnych. 

 

2. Odrębnych magazynów na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami: 

a. magazynu książek wypożyczanych do domu, 

b. magazynu księgozbioru podręcznego, 

c. magazynu czasopism, 

d. magazynu Wydawnictwa Naukowego WSEI. 

 

3. Wyodrębnionego pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów 

bibliotecznych. 

4. Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne 

urządzenia kopiujące. 

W czytelni stoi również powiększalnik TOPAX HD, do pracy dla osób z niepełnosprawnością 

wzroku. Powiększalnik posiada kamerę wysokiej rozdzielczości o szerokim zakresie powiększenia, jak 

również zaawansowane funkcje, takie jak regulowane linie czytania, odcieni i masek umożliwiające 

utrzymanie punktów odniesienia, blokadę ostrości, obrazu i funkcję wyszukiwania – to wszystko w 33 

trybach kolorów. TOPAZ HD zawiera również unikatową funkcję poprawiania kolorów (Enhanced Full 

Color Mode), która jest niezastąpiona podczas czytania złego jakościowo druku, nieostrych zdjęć i 

map. Powiększalnik wyposażony jest w 21-centymetrową podstawę stanowiącą przestrzeń roboczą 

do wygodnego pisania i pracy, uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki. Charakteryzuje się 

bardzo szeroką przestrzenią czytania, umożliwiającą płynne przesuwanie dużych książek i obiektów 
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pod aparatem oraz funkcją wychwytywania obrazu w ruchu, użyteczną w celu dokładnego 

przyglądania się małym obiektom lub utrzymania obrazu w jednym miejscu. Równomierne 

oświetlenie bez odblasków minimalizuje zmęczenie podczas użytkowania powiększalnika. 

Sprzęt zgormadzony w czytelniach zapewnia osobom z niepełnosprawnością pełne korzystanie 

z zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz edukacyjnych. 

Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

Księgozbiór Biblioteki WSEI w Lublinie obecnie liczy ponad 60 000 egzemplarzy książek 

z różnych dziedzin wiedzy: od encyklopedii, informatorów ogólnych, słowników językowych 

i podręczników do nauki języków obcych, po podręczniki z zakresu nauk społecznych, w tym dyscyplin 

niezbędnych do kształcenia na kierunku zarządzanie (Załącznik nr 2 pkt 6.1). 

Systematycznie rozwijane są także zasoby biblioteczne o formie wydawniczej innej niż 

drukowana. Kolekcja książek w wersji elektronicznej IBUK Libra (Wydawnictwo Naukowe PWN), 

dostępna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zakupiona na 2021/2022 rok liczy 2776 

egzemplarzy z równoczesnym dostępem 5 czytelników do każdego tytułu, z czego blisko 270 tytułów 

jest z nauk o zarządzaniu i jakości (Załącznik nr 2 pkt 6.2). 

Zbiory Biblioteki sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 

Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory 

specjalne: audiobooki, e-booki (książki w wersji elektronicznej dostępne dla naszych czytelników 

zarówno na terenie Uczelni, jak i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe, 

plansze dydaktyczne oraz mapy. Łącznie zbiory specjalne liczą ponad 2 000 sztuk. 

Biblioteka posiada na podstawie licencji dostęp do komputerowych baz wiedzy online: 

Systemu Informacji Prawnej Legalis z równoczesnym dostępem ze wszystkich komputerów na terenie 

uczelni, Czytelni czasopism online Wydawnictwa INFOR. Czytelnicy poprzez stronę internetową 

Biblioteki WSEI mają dostęp online do naszych zasobów bibliotecznych oraz zautomatyzowanych 

katalogów, a także do katalogów innych bibliotek regionu oraz kraju i bibliotecznych, informacyjnych 

oraz edukacyjnych zasobów elektronicznych, w tym do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz 

ACADEMICA, bazy ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, 

pełnotekstowych baz w języku angielskim: OpenStax, Open Textbook Library University of 

Minnesota, BCcampus. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz goście przebywający na 

terenie naszej Biblioteki mają możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu. 

WSEI na mocy umowy podpisanej z ICM Uniwersytetu Warszawskiego i w ramach współpracy 

Krajowych Licencji Akademickich WSEI uzyskała bezpłatny dostęp do zagranicznych czasopism 

elektronicznych: Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science. W ramach tej licencji uzyskaliśmy także 

bezpłatny dostęp do zagranicznych elektronicznych baz danych: EBSCOhost, SCOPUS i WEB OF 

SCIENCE (dostęp jest finansowany przez MNiSW). Umożliwia to dostęp czytelników WSEI do 

światowych zasobów informacji naukowej i profesjonalnej (Załącznik nr 2 pkt 6.3). 

Biblioteka gromadzi ponad 150 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych 

i specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu 

w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub online 

poprzez Internet w domu, z czego ponad 100 tytułów jest z dziedziny nauk społecznych, w tym nauk 

o zarządzaniu i jakości (Załącznik nr 2 pkt 6.4). 

Zasoby biblioteczne są systematycznie aktualizowane, rozbudowywane tematycznie 

i dostosowywane  do potrzeb Uczelni w zakresie procesu kształcenia tak, aby umożliwić studentom 

osiągnięcie efektów uczenia się zakładanych w programie studiów. Obejmują piśmiennictwo zalecane 

w sylabusach w liczbie egzemplarzy dostosowanej do  liczby studentów, m.in. przez poszerzanie 
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kolekcji książek w postaci elektronicznej z pięcioma jednoczesnymi dostępami dla Czytelników. Stale 

rozwijane są też zasoby biblioteczne w języku angielskim, przykładem jest duża kolekcja najnowszej 

literatury z nauk o zarządzania i jakości, ekonomii oraz finansów, pozyskana z Wyższej Szkoły 

Handlowej w Warszawie. 

Zasoby biblioteczne zapewniają prawidłową realizację zajęć dydaktycznych, w szczególności 

służą przygotowaniu studentów do działalności zawodowej na współczesnym rynku pracy. 

Zasoby Biblioteki WSEI są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji. 

Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w 

uczelniach niepublicznych, a także z darów Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od wykładowców i studentów WSEI. Część darów pochodzi 

z funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych przez WSEI we 

współpracy z Fundacją OIC Poland, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, władzami 

samorządowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami. W sposób szczególny systematycznie 

uaktualniany jest księgozbiór podręczny, głównie pod kątem prowadzonych na Uczelni badań 

naukowych oraz pisania prac dyplomowych przez studentów. 

Biblioteka w ramach działalności Centrum Informacji Naukowej zajmuje się uzupełnianiem 

ogólnopolskiej bazy dorobku naukowego naszych pracowników w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz 

kontroluje proces scalania kont pracowników naukowych z bazami ORCID i POLON. 

Biblioteka prowadzi wewnętrzne Repozytorium dorobku naukowego kadry akademickiej 

Uczelni, oraz Repozytorium prac dyplomowych studentów. 

Studenci naszej Uczelni mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek: Biblioteki 

Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Studenci WSEI mogą korzystać także ze 

zbiorów innych bibliotek na warunkach określonych odrębnie przez każdą bibliotekę. 

Rozwój infrastruktury bibliotecznej 

Biblioteka, w wyniku okresowych przeglądów, wychodząc naprzeciw zmieniającym się 

potrzebom użytkowników, wielokrotnie zmieniała też swoją siedzibę w obrębie budynku WSEI, by 

ostatecznie wprowadzić się do specjalnie na ten cel zaprojektowanego, nowo wybudowanego 

i doskonale wyposażonego lokalu, który w pełni zaspakaja oczekiwania użytkowników. 

W nowoczesnym budynku znajduje się szereg udogodnień, które pozwalają na komfortowe 

korzystanie z biblioteki także studentom z niepełnosprawnościami. Wśród tych udogodnień są m.in.: 

wejście do budynku biblioteki bez barier komunikacyjnych (specjalne, szerokie drzwi, parking przed 

biblioteką z wydzielonym i oznakowanym miejscem parkingowym, specjalne windy – platformy 

hydrauliczne), najbliższe bibliotece toalety z wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnościami, sprzęt 

specjalistyczny w czytelniach do korzystania ze zbiorów drukowanych (powiększalnik TOPAX HD, lupy 

powiększające i podświetlające tekst dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną) oraz 

zasobów elektronicznych (komputery z ekranami dotykowymi, specjalistyczne podpórki pod 

nadgarstek i podkładki pod myszki, odpowiednie biurka pod komputery dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich). Wyposażenie biblioteki jest systematycznie wzbogacane pod kątem potrzeb 

studentów z niepełnosprawnościami, a także studentów zagranicznych, dla których przeznaczone są 

komputery oprogramowane w języku angielskim do korzystania w czytelni. Czas pracy biblioteki jest 

dostosowywany do życzeń zgłaszanych przez studentów studiujących w trybie stacjonarnym 
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i niestacjonarnym, zaś godziny otwarcia biblioteki zapewniają warunki do komfortowego korzystania 

z zasobów bibliotecznych w formie tradycyjnej i cyfrowej. 

W celu optymalizacji procesu gromadzenia, opracowania i udostępniania zasobów, w tym 

zamawiania i rezerwacji swoich zbiorów, biblioteka WSEI zmieniła biblioteczny system informatyczny 

LIBRA na PATRON i stale aktualizuje jego wersję. 

Aby umożliwić studentom dostęp do zasobów gromadzonych w innych bibliotekach Lublina 

oraz kraju, WSEI podpisuje nowe umowy o współpracy, ostatnio z Główną Biblioteką Lekarską 

w Warszawie. 

Rozwój zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz edukacyjnych  

Biblioteka WSEI umożliwia stały monitoring swoich zasobów i usług przez stronę internetową, 

zaś poprzez nowoczesne narzędzia komunikacji z użytkownikami informacji (władzami uczelni, 

wykładowcami, studentami) daje możliwość zgłaszania dezyderatów w zakresie nowości 

wydawniczych. Zasoby biblioteczne systematycznie są dostosowywane do nowych programów 

kształcenia oraz obszarów badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Pracownicy biblioteki 

uczestniczą w procesie doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej w sylabusach; systematycznie 

aktualizują zasoby biblioteczne, dostosowując je do potrzeb studentów, aby były spójne z literaturą 

wymaganą i zalecaną przez nauczycieli akademickich w sylabusach. Nauczyciele akademiccy i inne 

osoby prowadzące zajęcia (praktycy) oraz sami studenci aktywnie uczestniczą w procesie rozwoju 

zasobów bibliotecznych, edukacyjnych i informacyjnych. Dzięki procedurom zgłaszania zamówień 

czytelniczych, w tym także możliwości przekazywania drogą elektroniczną propozycji zakupu nowych 

tytułów e-booków na platformie LibraIbuk.pl, systematycznie aktualizowane są zasoby biblioteczne 

oraz zasoby informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej. W celu doskonalenia tego 

procesu, od ubiegłego roku licencja kolekcji książek elektronicznych IBUK Libra kupowana jest w 

dwóch transzach, co zwiększa elastyczność listy tytułów e-booków i pozwala na bieżąco uwzględniać 

dezyderaty Czytelników. Jedna z licencji ma dodatkową funkcję subskrypcji, pozwalającą w ciągu 

jednego dnia zareagować na zgłoszenie Czytelnika dotyczące potrzeby zakupu nowego tytułu 

i uzupełnić kolekcję. 

W bibliotece WSEI w sposób ciągły postępuje proces cyfryzacji zasobów: stale rośnie liczba 

tytułów elektronicznych książek i czasopism, a użytkownicy informacji otrzymują dostęp do nowych 

krajowych i międzynarodowych elektronicznych baz danych, m.in. dzięki podpisaniu umowy z ICM 

Uniwersytetu Warszawskiego i w ramach współpracy Krajowych Licencji Akademickich (Wirtualna 

Biblioteka Nauki) oraz przez współpracę z Biblioteką Narodową w Warszawie (AKADEMICA).  

Rozwój oferty bibliotecznych usług z zakresu informacji naukowej dokonuje się przez m.in.: 

stałą modernizację strony internetowej biblioteki pod kątem łatwiejszego dostępu do własnych 

zasobów informacji oraz umożliwienie korzystania z zasobów informacji innych bibliotek krajowych 

i zagranicznych, systematyczną aktualizację kartoteki zawartości prenumerowanych czasopism, do 

której na bieżąco wprowadzane są opisy bibliograficzne wszystkich artykułów z czasopism 

gromadzonych w bibliotece (dodatkowo opatrzone hasłami przedmiotowymi), czy prowadzenie 

elektronicznej bazy dorobku naukowego kadry akademickiej WSEI.  

Zbiory biblioteczne są bardzo szczegółowo opracowywane tematycznie, aby ułatwić 

czytelnikom dostęp do nich poprzez zautomatyzowane katalogi biblioteczne, w tym przez 

wyszukiwarkę haseł przedmiotowych. Każdy nowo zakupiony tytuł książki w procesie opracowania 

rzeczowego opatrywany jest od kilkunastu do nawet kilkuset słów kluczowych i rozbudowanych haseł 

przedmiotowych. W ten sposób tworzony jest unikalny, niezwykle bogaty i wartościowy zasób 

informacji naukowej dla użytkowników, którzy poszukując piśmiennictwa na określony temat, mają 
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możliwość znalezienia potrzebnych tytułów książek i artykułów z czasopism w jednej wyszukiwarce 

zautomatyzowanych katalogów biblioteki.  

System biblioteczno-informacyjny WSEI charakteryzuje systematyczny rozwój i nastawienie na 

ciągłe doskonalenie. Jest on stale oceniany zgodnie z wewnętrznymi procedurami zapewniania 

jakości kształcenia. Ocenie podlegają:  

1. Rozwój ilościowy zbiorów bibliotecznych; 

2. Profilowanie dziedzinowe zbiorów bibliotecznych pod kątem zapewniania jakości kształcenia; 

3. Proces cyfryzacji zbiorów bibliotecznych; 

4. Optymalizacja procesu udostępniania zbiorów bibliotecznych; 

5. Rozwój oferty bibliotecznych usług z zakresu informacji naukowej. 

System biblioteczno-informacyjny WSEI podlega również stałej ocenie zewnętrznej, m.in. w 

trakcie każdej kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych. W wyniku tej oceny kontynuowany jest proces doskonalenia infrastruktury 

oraz zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Informacje stanowiące uzupełnienie, zamieszczone w części III załącznik nr 2 pkt 6 

1. Wykaz podręczników z dyscyplin nauczanych na kierunku zarządzanie. 
2. Wykaz e-booków z dyscyplin nauczanych na kierunku zarządzanie zakupionych na 2021/2022 rok 

w ramach licencji LibraIbuk. 
3. Umowy na zakup licencji poświadczające prawo do korzystania z baz: 

a. Wirtualnej Biblioteki Nauki; 
b. Systemu Informacji Prawnej Legalis; 
c. Wydawnictwa Naukowe PWN (IBUK Libra) z 2021 i 2022 r. 

4. Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę WSEI z dyscyplin nauczanych na 
kierunku zarządzanie, dostępnych w Czytelni w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która jest wpisana 

w strategię WSEI. Współpraca ta jest istotnym elementem wpływającym na jakość kształcenia. 

Współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym Uczelni w ramach kształcenia to przede 

wszystkim współpraca w zakresie organizacji i czynnego udziału w seminariach, konferencjach 

naukowych, i promocji wszystkich podejmowanych przez WSEI działań. Współpraca Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie z otoczeniem społeczno- gospodarczym to szerokie spektrum działań 

począwszy od Biura Karier i organizowaniu dla studentów praktyk, staży i poszukiwaniu pracy, 

studiami dualnymi i bezpośrednim łączeniu pracodawców ze studentami, aż po promocję i włączenie 

firm w działania naukowo-dydaktyczne i społeczną odpowiedzialność biznesu (wzajemne wspieranie i 

doradztwo w kreowaniu trendów i kształceniu studentów zgodnie ze wskazówkami samych 

pracodawców). 

Nawiązane i ciągle rozwijana współpraca z interesariuszami zewnętrznymi przejawia się przez:  

− wydarzenia naukowe organizowane przez Uczelnię: Lubelskie Forum Gospodarcze (2021), XII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Przedsiębiorczość i innowacje w nauce, biznesie 

i samorządzie w Polsce i na Ukrainie” w ramach cyklicznie organizowanych  od 2006 spotkań 

„Projekt Lubelski” 

− delegowanie przedstawicieli pracodawców do prac w Wydziałowej  Komisji  ds. Programów 

Nauczania  i Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

− działalność Zespołu Ekspertów Społeczno-Gospodarczych przy WSEI, złożonego z pracodawców 

reprezentujących ponad 20 czołowych instytucji i zakładów pracy regionu lubelskiego; udział 

przedstawicieli lokalnej społeczności w Konwencie Uczelni, 

− kreowanie oferty edukacyjnej na podstawie prowadzonych analiz lokalnego rynku pracy  

i w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami, 

− zgodę przedsiębiorców na organizację dla studentów wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami, 

− współpraca w zakresie realizacji praktyk i staży: oferta miejsc dla studentów, ocena efektów 

osiąganych przez studentów, 

− realizację prac dyplomowych, nawiązujących do zagadnień zaczerpniętych z działalności 

rzeczywistych firm, 

− współpraca ze szkołami: . Projekt własny „Szkoła pod patronatem”, Dni Otwarte WSEI, Projekt 

„Szkoła Innowacji”, . Projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” 

− Udział w kolejnych edycjach Festiwalu Nauki 

 Program kształcenia na kierunku jest na bieżąco monitorowany przez otoczenie Uczelni 

i dostosowywany do potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy. Modyfikacje programów 

kształcenia dokonywane są po konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi jak również ze studentami 

i absolwentami, którzy niejednokrotnie są przedstawicielami kadry kierowniczej lub zarządzającej. 

Kilku pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Zarządzanie ma powiązania z gospodarką 

w charakterze pracowników firm lub przez realizację wspólnych projektów, co zapewnia Uczelni 

bliskie relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczego.  

 Do firm z którymi współpracuje Uczelnia należą między innymi: URSUS S.A.,  MPK Lublin  sp. 

z o.o., Poczta Polska Oddział Lublin, Nagel Polska Sp. z o.o., PEKAO Faktoring Sp. z o.o., Stokrotka S.A., 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, HERBAPOL - 
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LUBLIN S.A., ZUS Oddział w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Pracodawcy Ziemi 

Lubelskiej, Urząd Miasta Lublina Dodatkowym aspektem współpracy z otoczeniem zewnętrznym, jest 

kierowanie przez pracodawców ofert pracy dla absolwentów Uczelni. 

 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest przedmiotem procedury 14 Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia WSEI. Oceny dokonuje Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Systemu 

Jakości Kształcenia.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Obszar umiędzynarodowienia jest jednym z czterech kluczowych w strategii WSEI na lata 2019-

23. W ostatnich latach podjęto szereg działań w tym obszarze, które dotyczą kierunku Zarządzanie I 

i II stopnia.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Uczelni zatwierdziło z dniem 

23.09.2019 WSEI jako jednostkę jako prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców 

w celu podjęcia lub kontynuacji studiów na okres 5 lat. 

W roku akademickim 2021/2022 studia w j. angielskim realizowane są dla studentów 

stacjonarnych kierunku Zarządzania pierwszego i drugiego stopnia odpowiednio dla toków 2021-24 

i 2021-23. W poprzednich latach realizacja studiów anglojęzycznych na poziomie pierwszym 

prowadzona była dla toku 2017-2020, na poziomie drugim dla toku 2020-22. 

Rekrutacja realizowana przez Centrum rekrutacji i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Podjęto starania w zakresie budowy strategii wizerunkowej Uczelni na poziomie 

międzynarodowym poprzez media społecznościowe: FB, IG. Jej elementem jest też wersja strony 

Rekrutacja WSEI w j. angielskim i ukraińskim. Jako pomoc w komunikacji dla studentów 

anglojęzycznych Uczelnia uruchomiła dedykowany dla nich kanał na platformie WhatsApp. 

Studenci zagraniczni mają zapewniony dostęp do informacji oraz obsługę administracyjną oraz 

infrastrukturę informatyczną w języku obcym. W strukturze Uczelni powołano odrębne Biuro Studiów 

Anglojęzycznych. Dostępna jest platforma e-learningowa i wirtualny dziekanat dostosowane dla 

studentów anglojęzycznych; opracowano wirtualne laboratoria w języku angielskim; przygotowana 

jest sala ze stanowiskami korzystania m.in. z programu SPSS oraz Windows Office i przeglądarki 

w języku angielskim.  

Studenci zagraniczni są zakwaterowani w większości w akademiku Uczelni, co sprzyja 

integrowaniu i nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń. Dla studentów zagranicznych 

rozpoczynających studia na WSEI organizowane są spotkania informacyjne, adaptacyjne 

i integracyjne. 

Stałym aspektem umiędzynarodowienia jest nauka języka angielskiego na pierwszym i drugim 

stopniu. Prowadzone są prace nad wprowadzeniem w najbliższych latach kursów w ramach 

poszczególnych modułów w języku angielskim. Obecnie w ramach modułu Przedsiębiorczość 

rozgrywki gry symulacyjnej mogą być prowadzone do wyboru w 6 językach dostępnych w panelu 

gracza. 

W ramach programu Erasmus+ Akcja Partnerstw Strategicznych opracowano materiały e-

learningowe w języku obcym, jako uzupełnienie zajęć – 7 kursów dla kierunku Zarządzanie II stopnia 

i 4 dodatkowe do wykorzystania na studiach pierwszego lub/i drugiego stopnia. 

Uczelnia podpisała 52 umowy bilateralne o współpracy w ramach mobilności studentów i kadry, 

a tym samym stwarza możliwości udziału studentów i pracowników w międzynarodowych 

programach mobilności. Dla kierunku Zarządzanie podpisano 11 umów. Uczelnia na bieżąco 

informuje studentów i pracowników o możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej, 

w tym w ramach programu ERASMUS+;, m. in. za pomocą strony www uczelni i platformy. . Dla 

studentów organizowane są spotkania informacyjne z pracownikami WSEI, także z osobami, które 

uczestniczyły w wymianie prezentując korzyści. 
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Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ jest prowadzona łącznie dla całej 

Uczelni. Jednostka dysponuje miejscami na wyjazdy na studia i miejscami na wyjazdy na praktyki 

zagraniczne. W ramach programu Erasmus w latach 2016-21 do WSEI na kierunku Zarządzanie 

przyjechało 6 studentów. Uczelnia w tym czasie wysłała w ramach wymiany 6 studentów w ramach 

zajęć odbywanych semestralnie oraz 53 w ramach praktyk zawodowych odbywanych za granicą. 

Nauczyciele akademiccy w ramach programu Erasmus wyjeżdżają do uczelni partnerskich. 

W okresie od 2016 4 wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku Zarządzanie wzięło udział 

w wymianie. Jeden wykładowca przyjechał z European University of Tirana. Pracownicy dydaktyczni 

biorą  też udział w w międzynarodowych projektach, w tym również w projektach  badawczych np. 

High sensitivity - Innovative Module in human sciences, Pro-Motion. Sensitive Career Management  

Nauczyciele akademiccy piszą i publikują w języku angielskim, monografie (np. THE EVALUATION 

OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATIONS CONCERNING TAXES ON REAL ESTATE IN POLAND AND 

EUROPEAN UNION COUNTRIES, Ways of personal income taxation harmonization process), artykuły 

(np. Personal loan companies in Poland: Does empirical evidence justify regulatory transition?, Can 

social media content increase financial market returns? Survey results from Poland) oraz artykuły ze 

wspólnie przeprowadzonych badań naukowych z innymi pracownikami akademickimi z zagranicy.  

Pracownicy zaangażowani bezpośrednio w proces zarządzania Uczelnią mogli korzystać ze 

szkoleń organizowanych w ramach Szkoły Letniej (program Kompetencje, Wiedza, Innowacje - 

zintegrowany program rozwoju WSEI):  

 Smart University (visiting profesor z Uniwesytet w Granadzie (Universidad de Granada), 

 University as an effective structure (visiting professor z Uniwesytet w Splicie (Sveučilište 

u Splitu). 

W wymianie międzynarodowej Erasmus i programach realizowanych w ramach finansowania 

z funduszy UE biorą też udział pracownicy Dziekanatu. 

Uczelnia uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego TELC. Studenci mają 

możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

na 6-ciu poziomach: A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 - według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego (CEFR). Certyfikaty TELC są honorowane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, co stwarza szansę szybszej i skuteczniejszej kariery zawodowej, ale przede wszystkim 

możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.  

Kadra dydaktyczna mogła podnosić swoje kompetencje m. in. językowe korzystając z kursów 

uruchomionych dzięki finansowaniu z projektu „Kompetencja, Wiedza, Innowacje - Zintegrowany 

Program Rozwoju WSEI” 

W realizacji programu biorą udział profesorowie z zagranicy, przyjeżdżający w ramach wymiany 

Erasmus+ lub w ramach wsparcia ze środków Funduszy UE. W latach 2018-21 zajęcia w języku 

angielskim realizowało w sumie dla poziomu I i II 5 wykładowców z zagranicy o statusie wizytującego 

profesora. 

W roku akademickim 2021-22 Uczelnia poddaje się międzynarodowej akredytacji IEP 

(Institutional Evaluation Programme) – agencją zapewnienia jakości, która jest niezależnym 

członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) . 

Dodatkową ofertą dla studentów jest możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów 

biznesowych sygnowanych przez Project Management Institute ATP. 

Trwają też prace dotyczące podpisania umowy o realizację studiów w formule podwójny dyplom 

dla kierunku Zarządzanie(z Kazakhstan Medical University LLP, "Higher School of Public Health", 

Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan).  
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium  

Dodatkowe informacje dotyczące działań podjętych w celu zwiększenia stopnia 

umiędzynarodowienia, m in. mobilności studentów zawarte są w Raporcie z realizacji zaleceń. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Formą wspierania obejmującą wszystkich studentów w procesie uczenia się jest 

indywidualizacja procesu kształcenia opisana w Regulaminie studiów.  

W strukturze uczelni funkcjonuje Biuro Karier i spraw studenckich WSEI, którego 

podstawowym celem działań jest wsparcie studentów w procesie uczenia się, przygotowanie do 

wejścia na rynek pracy, zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości. Działania realizowane przez 

Biuro Karier i Spraw Studenckich WSEI w szczególności obejmują: 

 wspieranie studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim poprzez współpracę z Radą 

Samorządu Studentów WSEI,  

 wspieranie studentów w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz pomoc 

w procesie wdrażania się na rynku pracy, poprzez współpracę z pracodawcami i instytucjami 

działającymi na tym rynku, m.in. w ramach realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych oraz 

programów stażowych i mentorskich, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Studenci 

i absolwenci za pośrednictwem Biura mogą skorzystać z banku ofert pracy, praktyk i staży, 

wykorzystując do tego bezpłatny portal do poszukiwania pracy i pracowników. Biuro udziela 

porad w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej. Biuro świadczy także usługi dla pracodawców, pomaga w znalezieniu 

odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów do pracy, organizuje prezentacje firm na 

spotkaniach ze studentami, pośredniczy w procesach rekrutacyjnych pracowników. Nową 

inicjatywą w tym zakresie jest nowo utworzona platforma internetowa w systemie IT 

Reactivate, którego zadaniem jest wsparcie absolwenta na rynku pracy oraz współpraca 

z przedsiębiorcami w zakresie staży i praktyk studenckich. Platforma ma być pomocna 

w kontaktach pomiędzy studentami a pracodawcami i wyborze miejsca praktyki. 

 zapewnienie studentom niepełnosprawnym wsparcia naukowego, dydaktycznego, materialnego, 

a także pomocy technicznej, które umożliwiają im pełny udział w procesie kształcenia oraz 

w badaniach naukowych. W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres działań biura określa 

Regulamin. Przedmiotowe wsparcie obejmuje m.in.: pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej 

(poruszanie się po uczelni, sporządzanie notatek itp.), dowóz na zajęcia, zajęcia sportowe na 

hali i pływalni, zajęcia dodatkowe (język angielski i niemiecki, ICT itp.), przystosowanie pracowni 

komputerowych (specjalne biurka i podpórki, trackballe, przenośny powiększalnik, syntezator 

mowy Ivona, specjalistyczne oprogramowanie), przystosowanie biblioteki (wyodrębnione 

stanowiska w czytelni, system zamawiania książek przez internet, dostęp do podręczników 

w wersji elektronicznej (m.in. platforma Ibuk.pl), audiobooków, czytników książek 

elektronicznych), wypożyczalnię sprzętu dla osób niepełnosprawnych, możliwość korzystania 

z porad psychologa, doradcy zawodowego, prawnika.   

 zapewnienie obsługi w zakresie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów, 

przyznawanych na podstawie Art. 86 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 

WSEI oferuje system pomocy finansowej dla studentów. Obejmuje on stypendia socjalne, 

stypendia Rektora dla najlepszych studentów (w kategorii naukowej i kategorii sportowej), stypendia 

dla osób niepełnosprawnych, oraz jednorazowe zapomogi przyznawane w przypadku nagłych 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 46 

 

zdarzeń losowych. Tryb stypendiów określa Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Poza możliwością otrzymania stypendium i zapomogi, studenci mogą 

korzystać z różnego rodzaju bonifikat i ulg w opłatach czesnego. Fundowane są także nagrody 

pieniężne i rzeczowe dla najlepszych absolwentów. 

O możliwościach otrzymania wsparcia studenci informowani są za pośrednictwem strony 

internetowej uczelni oraz „wirtualnego dziekanatu” do którego dostęp posiada każdy student. 

Studenci I roku są informowani o przysługujących im świadczeniach, podczas bezpośrednich spotkań. 

Do dyspozycji studentów są również pracownicy Biura Karier i Spraw Studenckich z którymi studenci 

mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo uzyskując niezbędne informacje. 

Zgodnie z Regulaminem niepełnosprawnym studentom przysługuje ponadto prawo - zależnie 

od rodzaju i stopnia niepełnosprawności - do uzyskania pomocy niezbędnej w toku studiów, 

a w szczególności do: a) minimalizowania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności poprzez 

zapewnienie możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu specjalistycznego należącego do 

studentów, b) dostosowania formy i terminu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń do rodzaju 

niepełnosprawności, c) odpowiedniego przedłużania czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

egzaminu lub zaliczenia. 

 

Studenci mogą liczyć m.in. na wsparcie osób zatrudnionych w: 

 Dziekanacie Administracji i Nauk Społecznych; 

 Biurze Obsługi Studentów Anglojęzycznych 

 Biurze Karier i Spraw studenckich; 

 Biurze obsługi Rektorów i Studentów; 

 Centrum Studiów Podyplomowych 

 Bibliotece; 

 Biurze ds. osób niepełnosprawnych, Centrum Informatycznym, Działu Administracji i Kwestury, 

 Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży 

Godziny pracy dziekanatu dostosowane są tak, by na obecność pracowników mogli liczyć 

zarówno studenci stacjonarni i niestacjonarni – dziekanat pełni dyżur przez cały tydzień. Kompetencje 

pracowników Dziekanatu łączą zakres merytoryczny odpowiedni dla prowadzonych kierunków oraz 

umiejętności komunikacji i pracy w obsłudze „klienta” jakim jest student. Pracownicy uzupełniają 

swoje kompetencje biorąc udział w studiach podyplomowych np. Zarządzanie projektami 

badawczymi i pracami rozwojowymi, kursach języka angielskiego (2019-20), szkoleniach 

Profesjonalna obsługa klienta (2021) oraz programach wymiany międzynarodowej np. Program 

Erasmus: Uniwersytet w Žilinie (Słowacja) – 2008 r.;  Østfold University College (Halden – Norwegia) – 

2009 r. 

Uczelnia prowadzi Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży 

którego oferta jest adresowana  tak do studentów jak i uczniów a nawet kilkuletnich dzieci. Na 

początku nowego roku akademickiego Centrum otrzymało nowy, mocno rozbudowany lokal (z salą 

pomocy indywidualnej, grupowej). Ponadto Centrum dysponuje wykwalifikowaną kadrą, zatrudnia 

psychoterapeutę i psychiatrę, których usługi są ogólnodostępne dla społeczności studentów.  

Studenci mogą liczyć na wsparcie w procesie dydaktycznym ze strony osób prowadzących 

zajęcia. Mogą z nimi utrzymywać kontakt poprzez konsultacje oraz drogą mailową, mając do 

dyspozycji adresy w domenie WSEI (wykładowcy posiadają indywidualne konta).  

Uczelnia tworzy również warunki do rozwoju naukowego oraz społecznego studentów. 

Uczelnia oferuje co roku nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów. Studenci mają możliwość 
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realizacji części studiów i praktyk zawodowych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+; są 

zachęcani do udziału w konferencjach i pisania  publikacji samodzielnie lub z nauczycielami 

akademickimi. Studenci mają możliwość druku publikacji np. w Zeszytach Naukowych Wydziału. 

Studenci kierunku Zarządzanie angażowani są w nowe działania wpisujące się w innowacyjną 

koncepcję Service Learning. W tym momencie jest to program dla chętnych, gdzie uczestnicy 

zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy zwolnienizteorii.pl. Za 

zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe, 

sygnowane m.in. przez Project Management Institute ATP. W roku akademickim 2021/2022 studenci 

przystąpili do projektu i opracowują własne projekty społeczne pod kierownictwem pracownika 

dydaktycznego, który posiada certyfikat Nauczyciela Zwolnionego z Teorii. WSEI tworzy też warunki 

do aktywności fizycznej/sportowej dysponując i oddając do użycia salę gimnastyczną i siłownię oraz 

artystycznej – chór WSEI i zespoły muzyczne. 

Studenci WSEI mają swoją reprezentację w postaci Samorządu Studenckiego, wspieranego 

finansowo przez WSEI. Samorząd podejmuje działania w obszarach dydaktyki, spraw socjalno-

bytowych, dyscyplinarnych oraz związanych z rozwojem indywidualnym studentów jak i ich 

społeczności. Członkowie samorządu mają swoich reprezentantów w organach tj. Konwent i Senat 

oraz Komisjach Uczelnianych. 

Studenci mogą zgłaszać swoje uwagi I zastrzeżenia poprzez obieralnego w każdej kohorcie 

starosty roku, oraz reprezentację Samorządu Studentów. Uwagi mogą być też zgłaszane 

bezpośrednio do Dziekana Wydziału oraz Koordynatorów kierunków. Sposób zgłaszania przez 

studentów skarg i wniosków jest uregulowany zapisem w Regulaminie Studiów, w paragrafie 51. 

W roku 2019 powołano Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika 

Dyscyplinarnego ds. Studentów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przykłada dużą wagę 

do bezpieczeństwa studiowania. Studenci rozpoczynający studia przechodzą obowiązkowe szkolenie 

BHP i ppoż. w ramach modułu ogólnego kończącego się zaliczeniem, na których uczą się przewidywać 

i zapobiegać zagrożeniom. Pomieszczenia Uczelni posiadają system alarmowy ostrzegający przed 

pożarem czy innym niebezpieczeństwem. Raz do roku, we współpracy ze Strażą Pożarną prowadzone 

są próbne alarmy pożarowe. W Uczelni zatrudniony został również Specjalista ds. BHP 

odpowiedzialny za zapewnianie nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa w Uczelni oraz 

informowania władz Uczelni o stwierdzonych zagrożeniach. Ponadto, wszyscy pracownicy 

dziekanatów, Biura Obsługi Rektorów i Studentów oraz pracownicy poszczególnych działów Uczelni 

mających bezpośredni kontakt ze studentami przeszli szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, co 

zapewnia bezpieczeństwo studentów w razie zagrożenia zdrowia/życia. Na wyposażeniu budynku 

WSEI znajdują się apteczki oraz defibrylator. Pracownicy administracyjni mający styczność 

z procesem obsługi studenta wzięli udział w szkoleniu  z zakresu "Zarządzania międzykulturowego", 

aby nie dochodziło do sytuacji dyskryminacji z uwagi na religie, kraj pochodzenia itp.  

Ocena wsparcia studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, 

naukowym/zawodowym i wejściu na rynek pracy stanowi przedmiot Procedury 15 Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jest ona realizowana w skali Uczelni a formalnie 

prowadzona przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia. Ponadto obszar 

ten monitorowany jest poprzez współpracę Dziekana z Samorządem i innymi przedstawicielami 

studentów. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Polityka informacyjna WSEI obejmuje szerokie grono odbiorców, w tym: kandydatów na 

studia, studentów, pracowników, interesariuszy zewnętrznych, media publiczne, podmioty 

instytucjonalne zainteresowane współpracą w sferze badawczo – rozwojowej oraz dydaktycznej. 

Uczelnia w ramach wykonywania obowiązków dot. publicznego dostępu do informacji 

prowadzi na bieżąco stronę internetową w języku polskim, angielskim i ukraińskim 

(www.wsei.lublin.pl), media społecznościowe (Facebook, Instagram), umieszcza wymagane 

dokumenty na BIP. Informacje zamieszczane są również na interaktywnych tablicach ogłoszeń 

znajdujących się w siedzibie Uczelni. 

W myśl art.53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2021 poz. 478 z późn. zm.) Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, 

poziomie i profilu. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są aktualne akty prawne określone 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o dostępie do informacji publicznej, 

Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innymi aktami ustawodawczymi i wykonawczymi. 

Uczelnia utworzyła również stronę internetową - rekrutacja, na której udostępniane są szczegółowe 

zasady rekrutacji na dany rok akademicki i warunki przyjęć dla kandydatów na dany kierunek studiów 

i stopień. Ponadto, na stronie podmiotowej Uczelni, zamieszczane są informacje dot. poszczególnych 

kierunków studiów (i ich specjalności) oraz inne dokumenty, m. in. kompetencje oczekiwane od 

kandydatów, zasady przeprowadzania i zaliczania praktyk zawodowych, informacje nt. uznawania 

efektów uczenia się i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, zasady dyplomowania, zasady 

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, charakterystyki warunków 

studiowania i wsparcia w procesie uczenia się – w szczególności w zakresie wsparcia oferowanego 

studentom z niepełnosprawnościami. Kandydaci na studia mają możliwość uzyskania odpowiedzi na 

dodatkowe pytania poprzez pracowników Biura Obsługi Rektorów i Studentów lub pracowników 

właściwego dziekanatu, w ramach kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Interesariusze zewnętrzni mają zapewniony dostęp do regularnie publikowanych zarządzeń 

rektora, uchwał senatu, zamówień publicznych, konkursów dla nauczycieli akademickich poprzez BIP 

Uczelni. Ponadto znajdują się tam regulaminy (np. Regulamin studiów, regulamin potwierdzania 

efektów uczenia się czy tryb oraz zasady rekrutacji), strategia uczelni oraz struktura organizacyjna 

uczelni. Informacje dotyczące aktualności oraz wydarzeń Uczelni są dostępne dla interesariuszy 

poprzez stronę internetową oraz oficjalne, uczelniane profile w mediach społecznościowych. 

Uczelnia wdrożyła wyspecjalizowane systemy takie jak: Wirtualny Dziekanat 

(zsynchronizowany z platformą e-learningową Moodle) i ProAkademia. Systemy te umożliwiają 

szybkie uzyskanie informacji dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu (Wi-Fi na terenie Uczelni) oraz 

zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne. Podstawowym systemem bieżącej komunikacji w toku 

kształcenia jest Wirtualny Dziekanat, który daje możliwość uzyskania informacji w zakresie, m.in. 

programu kształcenia i sylabusów modułowych, planów zajęć w układzie dziennym, tygodniowym 

i semestralnym, dane dot. nauczycieli akademickich oraz studentów, wykazu ocen, stanu zaliczenia 

semestru, punktów ECST i innych uwag dotyczących przebiegu studiów. Wirtualny Dziekanat pozwala 

również na wymianę korespondencji i dokumentów pomiędzy studentami, a pracownikami naukowo-

dydaktycznymi. Platforma e-learningowa służy komunikacji w procesie kształcenia i daje dostęp do 
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informacji dot. programu kształcenia, efektów kształcenia, zasad zaliczania, uzyskiwanych ocen, 

umieszczanych materiałów dydaktycznych stanowiących realizację modułów kształcenia. 

WSEI w Lublinie publicznie udostępnia informacje dotyczące kształcenia prowadzonego 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu opracowano dla studentów 

instrukcję posługiwania się wybranymi do kształcenia zdalnego platformami – MOODLE dla 

udostępniania materiałów, Clickmeeting, MS Teams  do prowadzenia zajęć. W razie problemów 

technicznych studenci otrzymują dane kontaktowe do osoby z Centrum Informatycznego, która 

pomaga je na bieżąco rozwiązywać. 

Uczelnia prowadzi cykliczne spotkania władz Wydziału ze starostami poszczególnych lat. 

Zgromadzone informacje służą do opracowania działań doskonalących. Na stronach internetowych 

Uczelni w zakładce Jakość Kształcenia upublicznione są: Wewnętrzny System Zarządzania Jakością, 

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, podstawy formalno-prawne, ramy kwalifikacji, 

kwalifikacje zawodowe System Boloński, system punktów ECTS, programy studiów , system 

weryfikacji efektów uczenia się, oceny Komisji Akredytacyjnych. W dziekanacie Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych w formie papierowej i na stronach Wirtualnego Dziekanatu 

dostępny jest aktualny program kształcenia wraz z sylabusami z kierunku Zarządzanie – studia 

pierwszego i drugiego stopnia 

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach jest przedmiotem procedury 17 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

a jego okresowa ocena prowadzona jest przez Uczelnianą Komisję ds. doskonalenia Systemu Jakości 

Kształcenia 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Instytucjonalne ramy dla zarządzania jakością kształcenia stanowi Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowiący narzędzie realizacji strategii Uczelni w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia. Określono w nim zakres kompetencji organów WSEI 

odpowiedzialnych za realizację polityki jakości kształcenia, do których należą m.in.:  

 Senat WSEI, Rektor WSEI; 

 Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;  

 Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia; 

 Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia; 

 Wydziałowe Komisje ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 Dziekan Wydziału 

 Koordynator kierunku 

W wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia zdefiniowano również procedury, 

których realizacja powinna zagwarantować wysoką jakość kształcenia. 

Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny regulują procedury: Procedura 5. 

Organizacja procesu nauczania i uznawania efektów uczenia się oraz Procedura 6. Realizacja zajęć 

dydaktycznych. W przypadku praktyk zawodowych jest to Procedura 7. Organizacja praktyk 

zawodowych. Kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z procedur 

reguluje polityka kadrowa Uczelni oraz procedura Procedura 13. Ocena kadry akademickiej 

niezbędnej do prowadzenia zajęć – w przypadku procesu dydaktycznego. Zakres odpowiedzialności 

regulują odpowiednie wewnętrzne akty prawne Uczelni. 

Projektowanie, zatwierdzanie, zmiany oraz wycofanie programu studiów dokonywane jest 

w sposób formalny, w oparciu o oficjalnie obowiązujące procedury i przepisy. Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia posiada dwie procedury dedykowane program studiów: Procedura 

2. Konstruowanie, tworzenie i projektowanie programów studiów (tworzenie nowych programów) 

oraz Procedura 4. Zarządzanie i aktualizacja programów studiów. 

Corocznie przeprowadzana jest  systematyczna ocena, monitorowanie i przeglądy programu 

studiów przez: 

 Koordynatora kierunku studiów i kadrę prowadzącą zajęcia, 

 Dziekana wydziału, 

 Wydziałową Komisję ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

Ocena obejmuje m.in. efekty uczenia się oraz wnioski z analizy ich zgodności z potrzebami 

rynku pracy, system punktów ECTS, treści programowe, metody kształcenia, metody weryfikacji 

i oceny efektów uczenia się, praktyki zawodowe, wyniki nauczania i stopień osiągnięcia przez 

studentów efektów uczenia się, wyniki monitoringu losów zawodowych absolwentów. 

Systematyczna ocena programu studiów jest oparta o wyniki analizy miarodajnych oraz 

wiarygodnych danych i informacji, których zakres i źródła powstawania są dobrane do celów i zakresu 

oceny, obejmujących kluczowe wskaźniki ilościowe postępów oraz niepowodzeń studentów 

w uczeniu się i osiąganiu efektów uczenia się, prace etapowe, dyplomowe oraz egzaminy 

dyplomowe, informacje zwrotne od studentów dotyczące satysfakcji z programu studiów, warunków 
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studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się, informacje zwrotne od nauczycieli akademickich 

i pracodawców, informacje dotyczące ścieżek kariery absolwentów. 

W maju każdego roku dokonywana jest okresowa ocena programów pod kątem zgodności 

z przepisami prawa oraz ocena kompletności i aktualności realizowanych programów, a także ocena 

interesariuszy zewnętrznych dotycząca zgodności programu studiów z potrzebami otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Przeglądu dokonują nauczyciele akademiccy wraz z koordynatorami 

kierunków. Jeżeli w wyniku przeglądu należy dokonać zmian w programach studiów, koordynatorzy 

przedstawiają swoje rekomendacje Dziekanom właściwych wydziałów. Następnie Dział 

Organizacyjno-Prawny dokonuje w czerwcu zatwierdzenia proponowanych zmian, a Senat Uczelni 

zatwierdza je uchwałą do dnia 30 czerwca każdego roku. 

Za kontrolę osiągnięcia przez studentów założonych w programach studiów efektów uczenia 

się odpowiada dedykowana procedura w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia - Procedura 10. 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się na poziomie programów studiów i poszczególnych 

modułów/przedmiotów. 

Weryfikacja efektów  uczenia się na poziomie programu odbywa się na podstawie analizy 

i oceny realizacji kierunkowych efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia oraz przeprowadzonej analizy przez Wydziałową Komisję ds. Programów Nauczania 

i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Ocena zbiorcza realizacji zakładanych kierunkowych efektów uczenia się na poziomie 

programu nauczania odbywa się na Radzie Dziekańskiej, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia. 

Ocena stopnia realizacji założonych w programach studiów efektów uczenia się obejmuje: 

 ocenę zgodności założonych kierunkowych efektów uczenia się z obowiązującymi przepisami 

prawa (w tym m.in. ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i Rozp. MNiSW w sprawie 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-9 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji) oraz standardami kształcenia; 

 ocenę zgodności efektów uczenia się realizowanych w ramach poszczególnych 

modułów/przedmiotów z efektami kierunkowymi; 

 ocenę właściwego doboru narzędzi walidacji efektów uczenia się założonych w danym 

programie studiów; 

 analizę zrealizowanych efektów uczenia się w ramach praktyk studenckich („Studencka ankieta 

realizacji i oceny efektów praktyk” oraz ankieta „Kontrola i ocena praktyk studenckich”); 

 ocenę zgodności założonych efektów uczenia się z oczekiwaniami zewnętrznych 

i wewnętrznych interesariuszy; 

 analizę rozkładu ocen z zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych modułach/przedmiotach; 

 przegląd jakości prac dyplomowych i prawidłowości stosowania zasad ich oceniania; 

 analizę efektywności kończenia studiów, skali odsiewu i jego przyczyn („Ankieta dot. rezygnacji 

ze studiów”); 

 przegląd wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów uczelni („Badanie losów 

zawodowych absolwenta”, „Ankieta dla pracodawców w zakresie monitorowania karier 

zawodowych absolwentów”). 

W systematycznej ocenie programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni (kadra 

prowadząca kształcenie, studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci kierunku).  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

1) Dobre warunki do prowadzenia studiów (w 

szczególności nowoczesna infrastruktura 

dydaktyczna, zasoby biblioteki i 

zapewnienie miejsc praktyk zawodowych 

u pracodawców związanych z kierunkiem 

kształcenia), Dobra platforma edukacyjna, 

możliwość prowadzenia zajęć w 

streamingu. 

2) Wysokie kwalifikacje nauczycieli 

akademickich (w tym przede wszystkim: 

doświadczenie praktyczne, bogaty 

dorobek naukowy oraz mobilność części 

kadry).  

3) Bogata oferta dodatkowych możliwości 

rozwijania i pogłębiania osiągniętych 

przez studentów efektów uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych (udział w 

konferencjach naukowych, Wykłady 

Mistrzów).  

4) Prowadzenie nauczania w języku 

angielskim; Coraz silniejsze 

umiędzynarodowianie kierunku 

zarządzania poprzez regularny wzrost 

liczby studentów z zagranicy 

5) Bardzo dobra współpraca z otoczeniem 

biznesu, wykładowcy praktycy, efektywne 

praktyki zawodowe. 

 

Słabe strony 

1) Duże zróżnicowanie studentów w zakresie 

przygotowania do kształcenia (wiedza 

wyjściowa i znajomość języków obcych, 

potencjałów poznawczych).  

2) Koncentracja zajęć weekendowych na 

studiach niestacjonarnych utrudniająca 

studentom pełne wykorzystanie bazy 

dydaktycznej i naukowej.  

3) Brak zwiększonej aktywności organizacji 

studenckich: Samorządu Studentów, Kół 

Naukowych, ACWR, Wolontariatu, 

Czasopisma Studenckiego itp. w zakresie 

rozwoju kierunku Zarządzanie – 

zdecydowana przewaga studentów 

niestacjonarnych, czynnych zawodowo 

4) Niższa aktywność naukowa pracowników 

akademickich w zakresie specjalności – 

Nauki o zarządzaniu i jakości nie są 

dyscypliną zgłoszoną przez WSEI do oceny 

parametrycznej; priorytetowym 

kierunkiem jest Ekonomia i Finanse.. 

5) Niewystarczające zasoby pracowników 

dydaktycznych posiadających 

kompetencje językowe na kierunku 

Zarządzanie, utrudniające sprawną 

realizację zajęć prowadzonych w języku 

angielskim. 
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Szanse 

1) Podpisanie umów z instytucjami 

publicznymi oraz przedsiębiorcami na 

organizację praktyk studenckich a także 

współpraca z instytucjami sektora 

publicznego w zakresie działalności 

dydaktycznej (kształcenie ustawiczne, 

praktyki zawodowe, wykłady, szkolenia).  

2) Możliwości pozyskiwania środków 

europejskich oraz uczestnictwa w 

krajowych procedurach grantowych 

badawczych w zakresie rozwoju kierunku 

Zarządzanie 

3) Zapotrzebowanie na umiędzynarodowienie 

kierunku (wzrost liczby studentów 

zagranicznych zainteresowanych 

studiowaniem na tym kierunku na I i II 

stopniu.  

4) Możliwość nawiązania współpracy 

międzynarodowej z uczelniami z zagranicy 

w zakresie wspólnego kształcenia np. 

podwójny dyplom; Realizacja projektu 

Erasmus Mundus z partnerami 

zagranicznymi, celem wzrostu jakości i 

atrakcyjności kierunku „zarządzanie” oraz 

dalsze umiędzynarodowienie kierunku w 

oparciu o wspólny dyplom i atrakcyjne 

programy specjalnościowe 

5) Możliwość realizacji praktyk zawodowych 

oraz współpracy międzyuczelnianej w 

zakresie programu ERASMUS+. 

Zagrożenia 

1) Trudności w uzyskiwaniu zgód na podjęcie 

studiów w Polsce dla studentów spoza 

krajów Unii Europejskiej. 

2) Brak zaangażowania i chęci do studiowania 

części studentów, zmiana podejścia do 

uzyskiwania wykształcenia na II stopniu 

(przesunięcie w kierunku certyfikacji 

kwalifikacji niż wykształcenia na poziomie 

mgr). 

3) Nieustanne zmiany prawa o szkolnictwie 

wyższym, zwiększające obowiązki 

formalno-administracyjne kosztem czasu 

na działania dydaktyczne i naukowe oraz 

systematycznie pogarszające sytuację 

szkolnictwa niepublicznego.  

4) Wysoka podaż ofert studiów na innych 

uczelniach państwowych w regionie (w 

tym uczelnie publiczne oferujące studia 

bezpłatne: KUL JPII, UMCS, PL, UP). 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

  

Lublin , dnia 04.02.2022 

(miejscowość) 

 


