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Nazwa ocenianego kierunku studiów:  

PSYCHOLOGIA 

1. Poziom/y studiów:  jednolite studia magisterskie; studia I stopnia; Studia II 

stopnia 

2. Forma/y studiów:  studia stacjonarne; studia niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek 

PSYCHOLOGIA 

 

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 % 

Studia jednolite: PSYCHOLOGIA 

 Studia I stopnia: PSYCHOLOGIA 

  Studia II stopnia: PSYCHOLOGIA 

295 

180 

117 

98% 

100% 

97% 

 

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 % 

1 Studia jednolite: PEDAGOGIKA 

Studia II stopnia: PEDAGOGIKA 

5 

3 

2% 

3% 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

1. Efekty uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich 

Nazwa kierunku: PSYCHOLOGIA 
Poziom 

kształcenia: 
POZIOM 7 PRK – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Odniesienie do: 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku 

PSYCHOLOGIA 

uniwersalnych 

charakterystyk 
dla danego 

poziomu PRK 

charakterysty

k drugiego 
stopnia 

efektów 

uczenia się 
dla 

kwalifikacji 

na poziomie  
7  PRK 

WIEDZA 

Absolwent: 

K_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska, w tym terminologię używaną w psychologii  (wraz z 

jej subdyscyplinami) – również w języku obcym - oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych z dziedziny nauk 

społecznych (także w powiązaniu z innymi dziedzinami) 

 

P7U_W 

 

P7S_WG 
 

K_W02 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje 

rozwojowe; różnorodne, złożone uwarunkowania i 

aksjologiczny kontekst psychologii w systemie nauk oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 

dyscyplinami nauk 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W03 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

szerokiego zakresu zagadnień, faktów, obiektów i zjawisk oraz 

dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone 

zależności pomiędzy nimi z zakresu historii myśli i 

współczesnych kierunków rozwoju psychologii, jej nurtów i 

wiodących teorii, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania oraz ich znaczenie dla współczesności 

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W04 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

specyfiki przedmiotowej i metodologicznej subdyscyplin 

psychologii (zarówno zorientowanych na badania teoretyczno-

koncepcyjne podstawowe jak i skoncentrowanych na 

działaniach aplikacyjnych), w tym metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W05 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych oraz postulat wieloparadygmatyczności 

prowadzenia badań w psychologii, tworzących podstawy 

prowadzenia badań naukowych 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W06 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu 

przynajmniej jednej ze specjalności psychologii stosowanej: 

psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, organizacji i 

zarządzania (psychologii biznesu), sądowej i penitencjarnej, 

społecznej lub klinicznej (w przygotowaniu); zna 

zaawansowaną metodologię badań w tym zakresie 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W07 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia przede wszystkim w aspekcie 
P7U_W P7S_WG 
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psychologicznym, ale także biologicznym, osobowym i 

społecznym, uwzględniając jego złożony charakter 

  

K_W08 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z 

punktu widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych, 

profilaktycznych i terapeutycznych 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W09 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o różnych 

rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu 

widzenia działalności zadaniowej człowieka 

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W10 

zna i rozumie wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

profilaktycznych i terapeutycznych 

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

K_W11 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

funkcjonowania człowieka w obrębie normy, dysfunkcji i 

patologii 

P7U_W 
P7S_WG 

 

K_W12 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat metod i 

narzędzi gromadzenia, analizowania i interpretowania danych 

służących wyjaśnianiu różnorodnych zjawisk psychologicznych 

oraz weryfikacji hipotez badawczych w prowadzonej pracy 

naukowej 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W13 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o różnych 

środowiskach i grupach społecznych, ich specyfice, procesach 

w nich zachodzących oraz ich związkach z jakością 

funkcjonowania człowieka  

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W14 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o uczestnikach 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

profilaktycznej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

zakresach 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W15 

zna i rozumie wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz 

etyki zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu 

psychologa, w tym zasad ochrony praw autorskich i własności 

intelektualnej oraz rozumie podstawowe zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent: 

K_U01 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk 

społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz 

interpretowania ich z punktu widzenia problemów 

psychologicznych  

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U02 

potrafi wykorzystywać i integrować posiadaną wiedzę 

teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizy złożonych problemów rozwojowych, 

wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i 

terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U03 
potrafi sprawnie komunikować i porozumiewać się przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych oraz z 

wykorzystaniem języka obcego (poziom B2+ i terminologia 

P7U_U 
 

P7S_UK 
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specjalistyczna) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców – ze 

specjalistami w zakresie psychologii, z innymi specjalistami, 

jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych; a także prowadzić 

debatę w dyskursie naukowym odpowiednio uzasadniając 

swoje stanowisko 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać 

się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące różnych zagadnień psychologicznych z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku psychologii, jak i innych dyscyplin 

naukowych; wykorzystując w tym celu również język obcy 

(poziom B2+ i terminologia specjalistyczna), także w 

prowadzeniu debaty naukowej 

P7U_U 
 

P7S_UK 
 

K_U05 

potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując 

się przy tym zasadami etyki zawodowej 

P7U_U 
 

P7S_UK 

 

K_U06 

potrafi wykorzystywać rozwinięte umiejętności badawcze: 

rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, 

formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, 

techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, 

prezentuje i twórczo interpretuje wyniki badań, wyciąga 

wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie 

wybranej subdyscypliny psychologii; a także potrafi kierować 

pracą w tym zakresie 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U07 

potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych zjawisk 

psychologicznych oraz analizowania motywów i mechanizmów 

ludzkich zachowań 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych 

P7U_U 
 P7S_UW 

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań 

w określonych obszarach praktycznych; z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku studiów 

P7U_U 
 

P7S_UW 

 

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych, w tym zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P7U_U 
 

P7S_UW 

 

K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem 

osobowościowym i zawodowym, a także do działania na rzecz 

uczenia się przez całe życie, samodzielnie planując własne 

uczenie się i rozwój, a także ukierunkowywać innych w tym 

P7U_U 
 

P7S_UU 
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zakresie 

K_U12 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, 

ukierunkowując innych na cele rozwojowe 

P7U_U 
 

P7S_UO 

 

K_U13 potrafi identyfikować dylematy etyczne i rozwiązywać je 

zgodnie z normami i zasadami etyki zawodu psychologa 
P7U_U 

P7S_UW 

 
KOMPETENCJE  SPOŁECZNE 

Absolwent: 

K_K01 

jest gotów do krytycznej analizy poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz ciągłego rozwoju 

osobowego, osobistego i zawodowego 

P7U_K 

 
P7S_KR 
 

K_K02 

jest gotów do podejmowania zobowiązań społecznych, wyzwań 

zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i inicjuje 

działania na rzecz interesu publicznego 

P7U_K 

 

P7S_KR 

 

K_K03 

jest gotów doceniać znaczenie psychologii dla rozwoju 

jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, 

ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

psychologa z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, a także korzystać z opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu 

P7U_K 

 

P7S_KK 

 

K_K04 

jest gotów utożsamiać się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce psychologicznej, odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, 

planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych, 

uwzględniając zasady myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

P7U_K 
 

P7S_KO 

 

K_K05 

jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i do 

przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje 

problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań psychologicznych, 

realizując w ten sposób działania na rzecz środowiska 

społecznego i interesu publicznego 

P7U_K 

 

P7S_KR 

 

K_K06 

jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone 

działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec 

ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę 

w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród innych 

P7U_K 

 

P7S_KO 

 

K_K07 

jest gotów do wrażliwego analizowania problemów 

psychologicznych, do komunikowania się – również w języku 

obcym - i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie 

będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego 

uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 

psychologiczne, odpowiedzialnie pełniąc role zawodowe 

P7U_K 

 

P7S_KO 
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K_K08 

jest gotów do działania na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego społeczności lokalnej, regionu, kraju, Europy i 

świata, i do uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz dbania o 

kulturę projakościową oraz kulturę współpracy 

P7U_K 

 

P7S_KO 
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2. Efekty uczenia się dla studiów I stopnia 

Kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do PRK 

Nazwa 

kierunku: PSYCHOLOGIA 

Poziom 

kształcenia: 
POZIOM 6 PRK STUDIA I STOPNIA 

Profil 

kształcenia: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

Odniesienie do: 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Psychologia 

uniwersalnych 

charakterystyk 

dla danego 

poziomu PRK 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia efektów 

uczenia się dla 

kwalifikacji na 

poziomach 6–7  

PRK 

WIEDZA 

Absolwent: 

K_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową 

terminologię używaną w psychologii (wraz z jej 

subdyscyplinami) oraz jej zastosowanie w dyscyplinach 

pokrewnych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 zna  i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające  

źródła i miejsce psychologii w systemie nauk, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu psychologii, a także jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązaniach z innymi 

dyscyplinami nauk oraz zależnościach między nimi 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W03 zna  i rozumie w zaawansowanym stopniu bazową wiedzę o 

historii myśli i współczesnych kierunkach rozwoju psychologii, 

jej nurtach i wiodących teoriach, rozumie ich historyczne i 

kulturowe uwarunkowania oraz znaczenie dla współczesnej 

cywilizacji 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W04 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat 

specyfiki przedmiotowej i metodologicznej subdyscyplin 

psychologii (zarówno zorientowanych na badania teoretyczno-

koncepcyjne podstawowe, jak i skoncentrowanych głównie na 

działaniach aplikacyjnych), uwzględniając je w realizacji 

podejmowanych zadań profesjonalnych 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W05 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu bazową mapę 

stanowisk i podejść metodologicznych oraz postulat 

wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w psychologii 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W06 zna  i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczową wiedzę z 

zakresu przynajmniej jednej ze specjalności psychologii 

stosowanej: psychologii w biznesie, psychologii w reklamie i 

marketingu, psychologii w sporcie, psychologii w resocjalizacji; 

psychologii w promocji zdrowia 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W07 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące 

rozwoju człowieka w cyklu życia przede wszystkim w aspekcie 

psychologicznym, ale także biologicznym, osobowym i 

społecznym oraz dotyczące go teorie wyjaśniające zależności 

między nimi 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W08 zna  i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę o rodzajach 

więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

P6U_W 

 

P6S_WG 
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istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych, 

edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych 

K_W09 zna  i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę o różnych 

rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu 

widzenia działalności zadaniowej człowieka 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W10 zna i rozumie wiedzę o celach, zasadach organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych  

P6U_W 

 

P6S_WK 

 

K_W11 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące 

funkcjonowania człowieka w obrębie normy, dysfunkcji i 

patologii oraz rozumie ich znaczenie dla prowadzonej 

działalności zawodowej 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W12 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat metod 

i narzędzi gromadzenia, analizowania i interpretowania danych 

służących wyjaśnianiu różnorodnych zjawisk psychologicznych 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W13 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę o różnych 

środowiskach i grupach społecznych, ich specyfice, procesach w 

nich zachodzących oraz ich związkach z jakością 

funkcjonowania człowieka  

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W14 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczową wiedzę o 

uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, profilaktycznej i terapeutycznej, pogłębioną w 

wybranych zakresach specjalności 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

K_W15 zna i rozumie bazową wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, w tym zasad ochrony praw autorskich i 

własności intelektualnej  

P6U_W 

 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent: 

K_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności 

obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na 

temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych 

źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów 

psychologicznych, korzystając z dostępnych danych o sytuacji 

wewnętrznej oraz otoczeniu zewnętrznym  

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 

zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy problemów rozwojowych, wychowawczych, 

opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych, a także 

diagnozowania i projektowania działań praktycznych 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów 

i technik komunikacyjnych z użyciem specjalistycznej 

terminologii ze specjalistami w zakresie psychologii, z innymi 

specjalistami, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, 

korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P6U_U 

 

P6S_UK 

 

K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się 

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych 

zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć 

P6U_U 

 

P6S_UK 

 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 10 

 

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, jak i 

innych dyscyplin naukowych, właściwie dobierając źródła 

wiedzy oraz informacje z nich pochodzące 

K_U05 posiada umiejętności efektywnego brania udziału w debacie – w 

tym z wykorzystaniem języka obcego na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – 

obejmujące: przedstawianie i ocenianie różnych opinii i dyskusji 

o nich; prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście 

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej  

P6U_U 

 

P6S_UK 

 

K_U06 posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia 

orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje 

problemy badawcze oraz odpowiadające im adekwatne hipotezy, 

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia 

badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, 

wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie 

wybranej subdyscypliny psychologii 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U07 posiada kluczowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych zjawisk psychologicznych 

oraz analizowania motywów i mechanizmów ludzkich zachowań 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych, formułując i rozwiązując podstawowe zadania 

profesjonalne 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

psychologicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania 

oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych 

obszarach praktycznych  

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań zawodowych 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

K_U11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem 

osobowościowym i zawodowym, a także aktywizować do 

działania na rzecz uczenia się przez całe życie 

P6U_U 

 

P6S_UU 

 

K_U12 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w 

zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele 

działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole  

P6U_U 

 

P6S_UO 

  

K_U13 potrafi identyfikować dylematy etyczne i rozwiązywać je 

zgodnie z normami i zasadami etyki zawodu psychologa 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent: 

K_K01 jest gotów do krytycznej analizy poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie i uznaje znaczenie wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 

potrzebę ciągłego rozwoju osobowego, osobistego i zawodowego 

P6U_K P6S_KK 

 

K_K02 jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych 

P6U_K P6S_KK 
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działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we 

współpracę 

K_K03 jest gotów doceniać znaczenie psychologii dla rozwoju jednostki 

i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma 

pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

psychologa, a także do projektowania obiegu informacji w 

zespole pracowniczym, do którego przynależy 

P6U_K P6S_KK 

 

K_K04 jest gotów utożsamiać się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce psychologicznej, odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, 

planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych 

P6U_K P6S_KO 

 

K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych 

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

psychologicznych 

P6U_K P6S_KR 

 

K_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone 

działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, 

dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w 

środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród 

innych, działając na rzecz kultury projakościowej w dziedzinie 

działalności zawodowej 

P6U_K P6S_KO 

 

K_K07 jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami 

nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących 

działania psychologiczne w wypełnianiu zobowiązań 

społecznych oraz współorganizowaniu działalności na rzecz 

środowiska społecznego i inicjowaniu działań na rzecz interesu 

publicznego 

P6U_K P6S_KO 

 

K_K08 posiada świadomość odpowiedzialności za dorobek i tradycję 

zawodu oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego 

społeczności lokalnej, regionu, kraju, Europy i świata 

P6U_K 

 

P6S_KR 
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3. Efekty uczenia się dla studiów II stopnia 

Nazwa kierunku: PSYCHOLOGIA 
Poziom 

kształcenia: 
POZIOM 7 PRK –STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Odniesienie do: 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów II STOPNIA magisterskich na kierunku  
PSYCHOLOGIA 

uniwersalnych 

charakterystyk 
dla danego 

poziomu PRK 

charakterysty

k drugiego 
stopnia 

efektów 

uczenia się 
dla 

kwalifikacji 

na poziomie  
7  PRK 

WIEDZA 

Absolwent: 

K_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska, w tym terminologię używaną w psychologii  (wraz z 

jej subdyscyplinami) – również w języku obcym - oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych z dziedziny nauk 

społecznych (także w powiązaniu z innymi dziedzinami) 

 

P7U_W 

 

 

P7S_WG 
 

K_W02 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje 

rozwojowe; różnorodne, złożone uwarunkowania i 

aksjologiczny kontekst psychologii w systemie nauk oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 

dyscyplinami nauk 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W03 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

szerokiego zakresu zagadnień, faktów, obiektów i zjawisk oraz 

dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone 

zależności pomiędzy nimi z zakresu historii myśli i 

współczesnych kierunków rozwoju psychologii, jej nurtów i 

wiodących teorii, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania oraz ich znaczenie dla współczesności 

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W04 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

specyfiki przedmiotowej i metodologicznej subdyscyplin 

psychologii (zarówno zorientowanych na badania teoretyczno-

koncepcyjne podstawowe, jak i skoncentrowanych na 

działaniach aplikacyjnych), w tym metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W05 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych oraz postulat wieloparadygmatyczności 

prowadzenia badań w psychologii, tworzących podstawy 

prowadzenia badań naukowych 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W06 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu 

przynajmniej jednej ze specjalności psychologii stosowanej: 

psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, organizacji i 

zarządzania, sądowej i penitencjarnej, społecznej; zna 

zaawansowaną metodologię badań w tym zakresie 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W07 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia przede wszystkim  w aspekcie 

psychologicznym, ale także biologicznym, osobowym i 

społecznym, uwzględniając jego złożony charakter 

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W08 zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o rodzajach więzi P7U_W P7S_WG 
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społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z 

punktu widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych, 

profilaktycznych i terapeutycznych 

  

K_W09 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o różnych 

rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu 

widzenia działalności zadaniowej człowieka 

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W10 

zna i rozumie wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

profilaktycznych i terapeutycznych 

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

K_W11 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat 

funkcjonowania człowieka w obrębie normy, dysfunkcji i 

patologii 

P7U_W 
P7S_WG 

 

K_W12 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat metod i 

narzędzi gromadzenia, analizowania i interpretowania danych 

służących wyjaśnianiu różnorodnych zjawisk psychologicznych 

oraz weryfikacji hipotez badawczych w prowadzonej pracy 

naukowej 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W13 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o różnych 

środowiskach i grupach społecznych, ich specyfice, procesach 

w nich zachodzących oraz ich związkach z jakością 

funkcjonowania człowieka  

P7U_W 
 

P7S_WG 
 

K_W14 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę o uczestnikach 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

profilaktycznej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

zakresach 

P7U_W 
 

P7S_WG 

 

K_W15 

zna i rozumie wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz 

etyki zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu 

psychologa, w tym zasad ochrony praw autorskich i własności 

intelektualnej oraz rozumie podstawowe zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent: 

K_U01 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk 

społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz 

interpretowania ich z punktu widzenia problemów 

psychologicznych  

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U02 

potrafi wykorzystywać i integrować posiadaną wiedzę 

teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizy złożonych problemów rozwojowych, 

wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i 

terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U03 

potrafi sprawnie komunikować i porozumiewać się przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych oraz z 

wykorzystaniem języka obcego na poziomie B2 ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, ze specjalistami w 

zakresie psychologii, z innymi specjalistami, jak i z odbiorcami 

spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

P7U_U 
 

P7S_UK 

 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 14 

 

rozwiązań technologicznych; a także prowadzić debatę w 

dyskursie naukowym odpowiednio uzasadniając swoje 

stanowisko 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać 

się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące różnych zagadnień psychologicznych z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku psychologii, jak i innych dyscyplin 

naukowych; wykorzystując w tym celu również język obcy na 

poziomie B2, także w prowadzeniu debaty naukowej 

P7U_U 
 

P7S_UK 
 

K_U05 

potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując 

się przy tym zasadami etyki zawodowej 

P7U_U 
 

P7S_UK 

 

K_U06 

potrafi wykorzystywać rozwinięte umiejętności badawcze: 

rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, 

formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, 

techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, 

prezentuje i twórczo interpretuje wyniki badań, wyciąga 

wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie 

wybranej subdyscypliny psychologii; a także potrafi kierować 

pracą w tym zakresie 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U07 

potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych zjawisk 

psychologicznych oraz analizowania motywów i mechanizmów 

ludzkich zachowań 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych 

P7U_U 
 P7S_UW 

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań 

w określonych obszarach praktycznych; z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku studiów 

P7U_U 
 

P7S_UW 

 

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych, w tym zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P7U_U 
 

P7S_UW 

 

K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem 

osobowościowym i zawodowym, a także do działania na rzecz 

uczenia się przez całe życie, samodzielnie planując własne 

uczenie się i rozwój, a także ukierunkowywać innych w tym 

zakresie 

P7U_U 
 

P7S_UU 
 

K_U12 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, 

ukierunkowując innych na cele rozwojowe 

P7U_U 
 

P7S_UO 
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K_U13 potrafi identyfikować dylematy etyczne i rozwiązywać je 

zgodnie z normami i zasadami etyki zawodu psychologa 
P7U_U 

P7S_UW 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent: 

K_K01 

jest gotów do krytycznej analizy poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz ciągłego rozwoju 

osobowego, osobistego i zawodowego 

P7U_K 

 
P7S_KR 
 

K_K02 

jest gotów do podejmowania zobowiązań społecznych, wyzwań 

zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i inicjuje 

działania na rzecz interesu publicznego 

P7U_K 

 

P7S_KR 

 

K_K03 

jest gotów doceniać znaczenie psychologii dla rozwoju 

jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, 

ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

psychologa z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych 

P7U_K 

 

P7S_KK 

 

K_K04 

jest gotów utożsamiać się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce psychologicznej, odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, 

planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych, 

uwzględniając zasady myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

P7U_K 
 

P7S_KO 

 

K_K05 

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega 

i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 

możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

psychologicznych, realizując w ten sposób działania na rzecz 

środowiska społecznego i interesu publicznego; jest 

przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny 

P7U_K 

 

P7S_KR 

 

K_K06 

jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone 

działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec 

ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę 

w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród innych 

P7U_K 

 

P7S_KO 

 

K_K07 

jest gotów do wrażliwego reagowania na problemy 

psychologiczne; do komunikowania się – również w języku 

obcym - i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie 

będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego 

uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 

psychologiczne, odpowiedzialnie pełniąc role zawodowe 

P7U_K 

 

P7S_KO 

 

K_K08 

jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej, regionu, kraju, 

Europy i świata oraz do uczestniczenia w życiu kulturalnym i 

dbania o kulturę projakościową oraz kulturę współpracy 

P7U_K 

 

P7S_KO 
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Adam RACZKOWSKI  dr, Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku 
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Wioletta TUSZYŃSKA-

BOGUCKA 
 

dr hab., prof. WSEI, Przewodnicząca Wydziałowej 

Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

Katarzyna MARKIEWICZ  
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Nauk o Człowieku 
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dr, koordynator praktyk zawodowych na kierunku 
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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 zarówno wiedzę studentów o najnowocześniejszych osiągnięciach i 

wiodących trendach w badaniach z obszaru Psychologii jako nauki i 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 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 międzynarodowa 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.  

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz 

infrastrukturą zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w programie 

studiów. Siedziba WSEI w Lublinie to łącznej powierzchni 11.000 m². Pomieszczenia 

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

także własny Dom Studenta. WSEI  w Lublinie wychodzi naprzeciw potrzebom osób 

niepełnosprawnych, kreując liczne udogodnienia i zapewniając osobom z 

niepełnosprawnościami pełne korzystanie z zasobów bibliotecznych, informacyjnych, 

laboratoryjnych oraz edukacyjnych. Z myślą o studentach niepełnosprawnych szkoła stale 

wprowadza liczne rozwiązania, mające zapewnić studentom zarówno wsparcie 

instrumentalne, ułatwiające ich funkcjonowanie na Uczelni przez likwidacje barier 

komunikacyjnych, architektonicznych, jak i wsparcie emocjonalne, ułatwiające integrację i 

funkcjonowanie w życiu studenckim.  

Baza dydaktyczna WSEI to także nowoczesny sprzęt dydaktyczny; kilkanaście 

pracowni wyposażonych w specjalistyczną aparaturę i narzędzia rozwijające umiejętności 

praktyczne studentów oraz laboratoria naukowo-badawcze. Jako najważniejsze należy 

wymienić: Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu,  Centrum Diagnostyki, 

Badań i Analiz WSEI; Laboratorium psychologii eksperymentalnej; Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej; Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – najnowocześniejszego i 

jedynego tego typu laboratorium we wschodniej Polsce; Centrum Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży.  Te innowacyjne obiekty umożliwiają łączenie 

teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem ma 

coraz istotniejsze znaczenie i potwierdza innowacyjny charakter Uczelni. WSEI posiada 

Wydawnictwo Innovatio Press założone w 2008 roku, które od ponad 14 lat stanowi forum do 
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publikacji rezultatów badań naukowych w postaci monografii. Z perspektywy oddziaływań 

dydaktycznych Uczelni ważne miejsce zajmuje Biblioteka, posiadająca bogate zasoby 

tradycyjnych zbiorów książkowych i czasopism naukowych, ale też najnowocześniejszą bazę 

elektroniczną zasobów książkowych, z których część jest w systemie open access oraz dostęp 

do e-platform, umożliwiających studentom i wykładowcom korzystanie ze zbiorów 

bibliotecznych poza uczelnią macierzystą. Ponadto, dzięki własnej sali gimnastycznej i 

siłowni Uczelnia dba nie tylko o ich osiągnięcia intelektualne, ale także o kondycję i rozwój 

fizyczny oraz umożliwia rehabilitację. 

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. 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.  Pełne 

opisy uzyskanych zewnętrznych ocen znajdują się  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 ogólnoakademickim 

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

1. WSEI posiada jasno zredefiniowaną misję i wartości organizacyjne, które wyznaczają 

obszary i jakość jej bieżącego funkcjonowania. Misja to: „Twoja wiedza i umiejętności są 

dla nas najważniejsze”. Głównym celem jest to, aby dyplom naszej Uczelni był 

dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie 

do podjęcia pracy zawodowej. Umożliwiają to zasady: profesjonalizm kadry, partnerstwo 

studentów, jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczo-społeczną oraz 

innowacyjność i przedsiębiorczość środowiska Uczelni. Koncepcja kształcenia na 

kierunku PSYCHOLOGIA jest w pełni zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni, co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w oferowanych przez nas specjalnościach (różnych na 

studiach magisterskich – jednolitych i II stopnia; oraz na studiach I stopnia). Zasady te 

dotyczą każdego z ocenianych poziomów studiów.  

2. W ramach Wydziału Nauk o Człowieku funkcjonuje Instytut Psychologii i Nauk o 

Człowieku, który integruje badania naukowe zarówno z zakresu psychologii, jak 

również interdyscyplinarne włączające filozofów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk o 

zdrowiu. Badania te koncentrują się na problematyce związanej z jakością 

funkcjonowania człowieka wobec wyzwań współczesności. Zakresy tych badań 

profilowane są przez pracowników poszczególnych pracowni i zespołów badawczych, zaś 

ich źródła finansowania to środki własne Uczelni (badania własne) oraz środki 

pozyskiwane w procedurach konkursowych (liczne projekty międzynarodowe i krajowe). 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników kierunku psychologii koncentrują się 

wokół zagadnień:  

 analizy zachowań ryzykownych wśród młodzieży; 

 psychoprofilaktyki i wczesnej interwencji, mającej na celu zapobieganie patologiom 

zwłaszcza wśród adolescentów poprzez podejmowanie działań o charakterze wczesnej 

interwencji; 

 neuropsychologii klinicznej uwzględniającej najnowsze trendy w myśleniu o mózgu 

(przede wszystkim teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak 

prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego po urazie mózgu; 

 tworzenia modelu wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym; 

 opracowania innowacyjnego modułu przetwarzania sensorycznego i wrażliwości 

środowiskowej, a także opracowania możliwości wdrożenia modułu na kierunkach 

związanych z nauką o człowieku, np. psychologia, pedagogika, pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo; 

 opracowania rozwiązań wspierających planowanie kariery uczniów szkół średnich, 

zawodowych, studentów korzystających z uniwersyteckich biur karier; 

 regulacji zachowań (np. zapobieganie zachowaniom prokrastynacyjnym) przez 

stymulację procesów poznawczych i funkcji wykonawczych; 

 wspierania i podnoszenia jakości życia rodziców dorosłych osób z ASD; 

 aktywizacji poznawczej, społecznej i emocjonalnej osób w okresie późnej dorosłości  i 

realizacji programów podnoszenia jakości ich życia. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu poprzez wprowadzanie nowych metod nauczania, dedykowanych 

osobom starszym, podejmowanie działań mających na celu podniesienie samooceny, 
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budowanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych, matematyki, inżynierii i technologii 

(STEM) osób w wieku senioralnym; 

 rozwijania myślenia obliczeniowego jako metody rozwiązywania problemów 

wykorzystującej analizę i użycie algorytmów. Wykorzystanie systemu gry poważnej 

(ang. serious games) jako symulatora rozwiązywania problemów rzeczywistych np. z 

zakresu edukacji, zdrowia, zarządzania czy planowania przestrzennego; 

 rozwijania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych osób wchodzących na 

rynek pracy oraz poprawy jakości i wydajności kształcenia i szkolenia zawodowego; 

Badania prowadzone są w międzynarodowej współpracy z takimi ośrodkami, jak Universidad 

de La Laguna (Hiszpania), Universidad de Alicante (Hiszpania), Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University (Gruzja), Universidad de Huelva (Hiszpania), Instituto Universitário da Maia 

(ISMAI – Portugalia), Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa). Realizowane prace badawcze 

sprzyjają także intensyfikacji współpracy z instytucjami z otoczenia społeczno-

gospodarczego. 

Efektem prowadzonych badań i współpracy międzynarodowej są publikacje w 

renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym (np. Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of 

Consumer Affairs, Current Issues in Personality Psychology, Journal of Clinical Medicine, 

Brain Sciences, Frontiers in Psychology, Religions, Acta Neuropsychologica, Current 

Psychology i szereg innych). Łącznie w okresie 2017-2021 opublikowaliśmy 155 monografii 

autorskich,  prac zbiorowych oraz artykułów. Szczególnie ważne miejsce na tej liście 

zajmują:  

 Baryła-Matejczuk, M., Poleszak, W., Porzak, R. (2021). Short Polish version of the 

Highly Sensitive Person Scale – exploring its multidimensional structure in a sample 

of emerging adults. Current Issues in Personality Psychology, DOI: 

https://doi.org/10.5114/cipp.2021.107339 

 Gaś, Z.B. (red.) (2017). Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności: 

koncepcje, badania, propozycje rozwiązań. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio 

Press 

 Kaczmarek, BL.J., Gaś, Z.B. (2021). The power of self-deception: psychological 

reaction to the covid-19 threat. Acta Neuropsychologica, 19(3), 319-328. DOI: 

10.5604/01.3001.0015.0613  

 Łukasiewicz, J., Kowalski, W. (2021). Postawy społeczne wobec osób starszych. 

Teoria i badania. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press  

 Markiewicz, K., Gaś, Z.B. (2020). Nature of the interaction between work and family 

satisfaction in women. Acta Neuropsychologica, 18(1), 29-44. 

DOI:10.5604/01.3001.0013.9737 

 Markiewicz, K., Kaczmarek, B.L.J. (2020). Mediating Effect of Emotional and Social 

Competences on Interrelations Between Gender, Age and the Broad Autism 

Phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders, 51(9):3017-3027. DOI: 

10.1007/s10803-020-04756-1  

 Porzak, R. (red) (2018). Career guidance. Theoretical assumptions and exemplary 

practices. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press. 

 Szałachowski, R.R., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). “Yes, in Crisis We Pray”. The 

Role of Prayer in Coping with Pandemic Fears. Religions, 12(10), 824. 

https://doi.org/10.3390/rel12100824  

 Walecka, I., Ciechanowicz, P., Dopytalska, Mikucka-Wituszyńska A., . Szymańska E., 

Bogucki J., Kocki J., Kułakowska K., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). Psychological 

https://doi.org/10.5114/cipp.2021.107339
https://doi.org/10.3390/rel12100824
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consequences of hospital isolation during the COVID-19 pandemic - research on the 

sample of polish firefighting academy students. Curr Psychol (2021). 

https://doi.org/10.1007/s12144-021-01982-3 

Ważnym obszarem aktywności, ułatwiającym studentom rozwijanie potencjału naukowego 

pod opieką pracowników naukowych jest działalność Wydawnictwa Naukowego Innovatio 

Press. Studenci są angażowani także w prace badawcze, których wyniki publikują we 

wspólnych artykułach z pracownikami kierunku Psychologia. Włączanie studentów w 

działalność naukową polega również na zachęcaniu i mobilizowaniu ich do udziału w 

projektach realizowanych we współpracy lub pod merytoryczną opieką wykładowców  

Ze względu na to, że badania nasze dotyczą stojących przed człowiekiem wyzwań 

współczesności, to w sposób naturalny są wykorzystywane w doskonaleniu i realizacji 

programu kształcenia na kierunku. Podstawowe tego przejawy to: 

 koncentracja badań na obszarach objętych programem kształcenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów specjalnościowych) 

 udział studentów w projektowaniu i prowadzeniu badań oraz prezentowaniu 

wyników na konferencjach naukowych 

 wprowadzanie do treści przedmiotowych uzyskanych wyników badań oraz 

uwzględnianie w wykazach literatury publikacji będących efektem prowadzonych 

badań 

 wykorzystywanie w dydaktyce laboratoriów psychologicznych z aparaturą naukową 

 przygotowywanie przez studentów prac dyplomowych (licencjackich i 

magisterskich) opartych na materiałach badawczych gromadzonych przez nich przy 

realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych 

 organizowanie szkoleń poszerzających obligatoryjny program kształcenia oraz 

opracowywanie nowych koncepcji studiów podyplomowych 

3. Przyjęta przez nas koncepcja kształcenia jest dostosowana do zapotrzebowania 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi 

w oparciu o podpisane umowy. Konsultacje i współpraca z otoczeniem społeczno–

gospodarczym służą przede wszystkim podniesieniu jakości kształcenia w WSEI.  

Zdecydowana większość pracowników naukowo-dydaktycznych ma powiązania z 

gospodarką, m. in. w charakterze pracowników firm lub przez realizację wspólnych 

projektów, co zapewnia Uczelni bliskie relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Nawiązana i ciągle rozwijana współpraca z interesariuszami zewnętrznymi przejawia się 

przez:  

 delegowanie przedstawicieli pracodawców do prac w Wydziałowej  Komisji  ds. 

Programów Nauczania  i Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

 delegowanie pracowników do prowadzenia zajęć praktycznych, 

 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, 

 realizację prac dyplomowych/egzaminacyjnych, nawiązujących do zagadnień 

zaczerpniętych z działalności rzeczywistych firm, 

 realizację pomiarów oraz innych prac na zlecenie interesariuszy zewnętrznych, 

https://doi.org/10.1007/s12144-021-01982-3
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Programy studiów na wszystkich kierunkach – w tym także Psychologii - są na bieżąco 

monitorowane i konsultowane przez otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni i 

dostosowywane do potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy. Modyfikacje 

programów studiów dokonywane są po konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi jak również 

ze studentami i absolwentami, którzy niejednokrotnie są przedstawicielami kadry 

kierowniczej lub zarządzającej. Na spotkaniach dokonuje się analizy dotychczasowych 

planów studiów i efektów uczenia się, przedstawia się założenia nowych  programów, w tym 

propozycje przedmiotów specjalnościowych oraz oczekiwania i wymagania stawiane 

absolwentom ubiegającym się o pracę na danym stanowisku. Wyniki konsultacji są 

uwzględniane w programach kształcenia. 

Do ponad 100 firm, z którymi współpracuje Uczelnia, należą między innymi te:  

 które zatrudniają psychologów i korzystają z ich pomocy w budowaniu organizacji i 

zarządzaniu, jak np.: 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-LUBLIN S.A., ZUS Oddział w Lublinie, Urząd 

Statystyczny w Lublinie,  

 a także instytucje i organizacje specjalizujące się w świadczeniu zróżnicowanych 

usług psychologicznych jak np.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w 

Lublinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie, Specjalistyczna 

Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1 w Lublinie im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Diagnozy i 

Terapii WSEI w Lublinie, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Dom Pomocy 

Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, SP ZOZ Ośrodek Leczenia 

Uzależnień w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia 

Uzależnień w  Lublinie, Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień MONAR w Puławach, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie, 

Placówka Wielofunkcyjna POGODNY DOM w Lublinie, Organizator Pieczy 

Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku 

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu Fabrycznym, SPZOZ Szpital 

Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Oddział Detoksykacyjny w Lublinie, 

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu S.C., Zakład Karny w Opolu 

Lubelskim, Zakład Karny w Zamościu, Zespół Szkół Specjalnych przy SPZOZ Szpital 

Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Mavis Szkolenia-

Coaching, Psychologiczne Centrum Rozwoju "PROFECTUS" Michał Niewiadomy. 

Dodatkowym aspektem współpracy z otoczeniem zewnętrznym, jest kierowanie przez 

pracodawców ofert pracy dla absolwentów Uczelni. Przedstawiciele otoczenia społeczno-

gospodarczego są na stałe instytucjonalnie włączeni w Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (WSZJK). Członkami Konwentu WSEI są także przedstawiciele życia 

gospodarczego i Urzędu Miasta w osobie Prezydenta Miasta Lublin. 

Tak intensywna współpraca sprawia, że z jednej strony przygotowujemy absolwentów 

studiów I stopnia, którzy nabywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje 

psychologiczne niezbędne do działania zawodowego w obszarach, w których psychologia 

zwiększa efektywność podejmowanych przedsięwzięć (specjalności: psychologia w biznesie, 

psychologia w resocjalizacji, psychologia w reklamie i marketingu oraz psychologia w 

promocji zdrowia). Jeden z toków tych studiów realizowany był jako studia projektowe 
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finansowane ze źródeł projektowych. Z drugiej strony kształcimy absolwentów z pełnym 

magisterskim przygotowaniem do wykonywania zawodu w obszarach wymagających 

wysokich kwalifikacji (specjalności: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, 

psychologia organizacji i zarządzania, psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia 

społeczna).  

W związku z narastająca w okresie pandemicznym dysfunkcjonalnością dzieci i młodzieży 

przygotowujemy się do wdrożenia specjalności z psychologii klinicznej oraz uruchomienia 

Lubelskiej Szkoły Psychoterapii WSEI. 

Ze względu na to, że kształcenie kierunkowe oraz specjalnościowe, a także praktyki ciągłe i 

zadaniowe na każdym poziomie studiów odpowiadają na potrzeby środowiska, nasi 

absolwenci nie mają trudności w pozyskiwaniu zatrudnienia. Wskaźniki zatrudnienia 

wynoszą w różnych latach w granicach 90% 

4. Sylwetki absolwentów: 

 Sylwetka absolwenta jednolitych studiów magisterskich – absolwent otrzymuje tytuł 

zawodowy magister psychologii, KOD ISCED 0313. Sylwetka absolwenta jest wspólna 

dla wszystkich specjalności, a mianowicie: psycholog koncentruje się na opisie, 

wyjaśnianiu, wspomaganiu i korygowaniu zachowania człowieka jako jednostki oraz jako 

członka różnorodnych grup społecznych. Posługuje się w tym celu specyficzną 

terminologią naukową, własnym aparatem metodologicznym oraz zróżnicowanymi 

strategiami i formami działań praktycznych. Absolwent jednolitych studiów 

magisterskich: dysponuje aktualną wiedzą ważną dla zrozumienia zachowania człowieka; 

jest sprawny w posługiwaniu się szeregiem zaawansowanych umiejętności zawodowych 

(badawczych, diagnostycznych, pomocowych, kooperacyjnych itp.); posiada szerokie 

kompetencje społeczne umożliwiające mu zarówno rozumienie współczesnego świata, 

swojego miejsca i roli w nim (zarówno osobistej jak i zawodowej), konieczności 

permanentnego rozwoju i doskonalenia osobowego (w tym zawodowego), czy 

współdziałania z innymi specjalistami w rozwiązywaniu istotnych problemów jednostek i 

grup społecznych we współczesnym świecie. 

Jednolite studia magisterskie pozwalają na nabycie pogłębionej wiedzy, wykształcenie 

umiejętności i zbudowanie kompetencji potrzebnych do sprawnego korzystania z dorobku 

psychologii w wykonywaniu zawodu psychologa. Dodatkowo absolwenci są szczególnie 

przygotowani w zakresie co najmniej jednej z czterech specjalności: psychologia 

organizacji i zarządzania (psychologia biznesu), psychologia społeczna, psychologia 

sądowa i penitencjarna, psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna oraz psychologia 

kliniczna (w przygotowaniu), dających im szansę na pozyskanie zatrudnienia w różnych 

obszarach życia społecznego. 

 Sylwetka absolwenta studiów I stopnia – absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjat 

psychologii, KOD ISCED 0313. Studia pierwszego stopnia nie dają pełnego 

przygotowania do wykonywania zawodu psychologa, ale pozwalają zdobyć podstawowe 

wykształcenie w tym zakresie, umożliwiające jego uzupełnienie w trakcie studiów II 

stopnia. Absolwent studiów ma kwalifikacje do profesjonalnego analizowania zachowania 

człowieka, prowadzenia w podstawowym wymiarze działań badawczych, 

diagnostycznych, pomocowych i kooperacyjnych oraz współdziałania z innymi 

specjalistami w rozwiązywaniu istotnych problemów jednostek i grup społecznych. 

Studia I stopnia pozwalają również na opanowanie wiedzy, rozwinięcie umiejętności i 

zbudowanie kompetencji potrzebnych do sprawnego korzystania z dorobku psychologii w 
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wykonywaniu innych zawodów w obszarze społecznym. Z tego też względu studenci 

mają do wyboru co najmniej jedną z czterech specjalności, a mianowicie: psychologia w 

biznesie; psychologia w resocjalizacji; psychologia w reklamie i marketingu; psychologia 

w promocji zdrowia.  

Profilowanie specjalności realizowanych na studiach I stopnia z psychologii w WSEI 

pozostaje w ścisłym związku z regionalnymi potrzebami w zakresie usług 

psychologicznych, stąd  absolwenci uzyskują wysoką szansę na zdobycie zatrudnienia w 

różnych obszarach życia społecznego 

 Sylwetka absolwenta studiów II stopnia - magister psychologii, KOD ISCED 0313. 

Sylwetka absolwenta jest wspólna dla wszystkich specjalności, a mianowicie: psycholog 

koncentruje się na opisie, wyjaśnianiu, wspomaganiu i korygowaniu zachowania 

człowieka jako jednostki oraz jako członka różnorodnych grup społecznych. Posługuje się 

w tym celu specyficzną terminologią naukową, własnym aparatem metodologicznym oraz 

zróżnicowanymi strategiami i formami działań praktycznych. Absolwent studiów II 

stopnia (magisterskich): dysponuje aktualną wiedzą ważną dla zrozumienia zachowania 

człowieka; jest sprawny w posługiwaniu się szeregiem zaawansowanych umiejętności 

zawodowych (badawczych, diagnostycznych, pomocowych, kooperacyjnych itp.); posiada 

szerokie kompetencje społeczne umożliwiające mu zarówno rozumienie współczesnego 

świata, swojego miejsca i roli w nim (zarówno osobistej jak i zawodowej), konieczności 

permanentnego rozwoju i doskonalenia osobowego (w tym zawodowego), czy 

współdziałania z innymi specjalistami w rozwiązywaniu istotnych problemów jednostek i 

grup społecznych we współczesnym świecie. 

Studia II stopnia pozwalają na nabycie pogłębionej wiedzy, wykształcenie umiejętności i 

zbudowanie kompetencji potrzebnych do sprawnego korzystania z dorobku psychologii w 

wykonywaniu zawodu psychologa. Dodatkowo absolwenci są szczególnie przygotowani 

w zakresie co najmniej jedną z następujących specjalności: psychologia organizacji i 

zarządzania, psychologia społeczna, psychologia sądowa i penitencjarna, 

psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna dających im szansę na pozyskanie 

zatrudnienia w różnych obszarach życia społecznego. 

5. Realizowana przez nas koncepcja kształcenia czerpie z trzech głównych źródeł. 

Pierwszym jest fakt, że koncepcję kształcenia na kierunku Psychologia wyróżnia silne 

powiązanie wiedzy wynikającej z badań prowadzonych przez pracowników kierunku i 

Instytutu z ich doświadczeniem praktycznym, wynikającym z wieloletniej współpracy z 

otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz instytucjami międzynarodowymi. Drugim 

jest konsekwentnie prowadzony proces ewaluacji otoczenia, co dostarcza informacji na 

temat zapotrzebowania na określonych specjalistów. Trzecim niezwykle istotnym, 

pozwalającym na samodoskonalenie, jest odwoływanie się do wzorców i doświadczeń 

krajowych (gł. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humanistyczny SWPS, KUL JPII, 

Uniwersytet Jagielloński, UKSW – umowa o współpracy) oraz międzynarodowych 

(główne cele kształcenia APA, Warunki kształcenia EFPA oraz model kompetencji R. A. 

Roe). Efektem przyjętej przez nas i realizowanej koncepcji kształcenia jest uzyskanie 

przez nas akredytacji Europejskich Stowarzyszeń Psychologicznych EuroPsy, a także 

akredytacji Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). 

6. Realizowana przez nas koncepcja kształcenia w sposób konsekwentny przestrzega zasady, 

iż kluczowe efekty kierunkowe realizowane są na studiach jednolitych przede wszystkim 

w trakcie pierwszych pięciu semestrów, co stanowi podstawy dla pełnego wykorzystania 

kształcenia specjalnościowego w trakcie pięciu kolejnych semestrów. W tym kontekście 

studia I stopnia replikują w innym wymiarze czasowym powyższą filozofię 
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przygotowywania do zawodu licencjata psychologii, zaś studia II stopnia skoncentrowane 

są na uzupełnieniu kompetencji naukowo-badawczych i kształceniu specjalnościowym, 

wspomaganym przez przedmioty/moduły międzyspecjalnościowe. 
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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 

1. Obowiązujące aktualnie programy studiów na kierunku Psychologia (na wszystkich 

poziomach i w obydwu formach) zostały zatwierdzony Uchwałą Senatu WSEI nr 

9/2020/2021 z dnia 19.06.2021 w sprawie ustalenia programów studiów na rok 

akademicki 2021/2022. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów) i dla ich 

ukończenia student winien uzyskać 300 punktów ECTS; studia I stopnia trwają 3 lata (6 

semestrów) i dla ich ukończenia student winien uzyskać 180 punktów ECTS; studia II 

stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i dla ich ukończenia student winien uzyskać 120 

punktów ECTS. Programy kształcenia są analogiczne dla studiów stacjonarnych i studiów 

niestacjonarnych, a różni je jedynie wymiar godzin zajęć oraz brak zajęć z Wychowania 

Fizycznego na studiach niestacjonarnych i studiach II stopnia. 

Na jednolitych studiach magisterskich realizujemy pięć grup przedmiotów/modułów: 

ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz fakultatywne, a ich 

zwieńczeniem jest seminarium dyplomowe. Na studiach pierwszego stopnia realizujemy 

cztery grupy przedmiotów/modułów: ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe i 

specjalnościowe, a ich zwieńczeniem jest seminarium dyplomowe. Na studiach II stopnia 

realizujemy pięć grup przedmiotów/modułów: ogólnouczelniane, podstawowe, 

kierunkowe, specjalnościowe i międzyspecjalnościowe, a ich zwieńczeniem jest 

seminariów dyplomowe. 

Na wszystkich poziomach studiów dobór treści programowych jest w pełni zgodny z 

zakładanymi efektami uczenia się oraz uwzględnia aktualny stan wiedzy z zakresu 

psychologii. Za dobór treści programowych odpowiedzialni są koordynatorzy 

przedmiotów/modułów, którymi są doświadczeni nauczyciele akademiccy, posiadający 

również własny dorobek naukowy w tym obszarze. Systematyczna weryfikacja efektów 

uczenia oraz wyniki prowadzonych w Uczelni badań naukowych prowadzą do zmian w 

zakresie treści, form i metod dydaktycznych oraz umożliwiają korektę przedmiotowych 

efektów uczenia. Aktualizacja wiedzy kierunkowej przejawia się dodatkowo w tym, że 

systematycznie modyfikowane są objęte sylabusami wykazy literatury podstawowej i 

uzupełniającej, a one z kolei są impulsem dla biblioteki WSEI w sprawie corocznego 

poszerzania polsko- i anglojęzycznych zasobów bibliotecznych (tradycyjnych i 

elektronicznych).  

2. Stosowane w procesie dydaktycznym metody kształcenia z przedmiotów podstawowych 

mają w większości charakter wykładów, natomiast na zajęciach kierunkowych i 

specjalnościowych znaczną część stanowią metody ukierunkowane na aktywizowanie 

studentów, rozwijanie ich samodzielności, kompetencji diagnostycznych i badawczych. W 

ramach większości przedmiotów/modułów stosowane jest przygotowywanie projektów i 

prezentacji (indywidualne i zespołowe); prowadzenie śródsemestralnych i zaliczeniowych 

prac praktycznych; opracowywanie raportów i prezentacja ich wyników; wykonywanie 

zadań praktycznych (np. diagnozy indywidualne, autoanalizy i opiniowanie 

psychologiczne). Studenci na wszystkich poziomach kształcenia już od pierwszego roku 

studiów włączani są w realizację projektów badawczych i wdrożeniowych pracowników 

WSEI; prowadzą samodzielne projekty badawcze. Metody wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym często i chętnie są adaptowane przez studentów w ramach ich aktywności 

pozadydaktycznej, np. grupy i panele dyskusyjne w Kole Naukowym Studentów 

Psychologii INNOWACJA; wystąpienia na studenckich konferencjach naukowych, 

prowadzenie studenckich sesji naukowych w ramach konferencji naukowych 

organizowanych w WSEI i innych znaczących uczelniach w kraju (KUL JPII, UMCS, 
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Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, UMK w Toruniu); wydają studenckie 

czasopismo naukowe Innowacje Psychologiczne; prowadzą samodzielnie Akademickie 

Centrum Wsparcia Rówieśniczego dla studentów różnych kierunków studiów oraz 

działają w Wolontariacie WSEI. 

3.  Metody i techniki kształcenia na odległość - WSEI 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 mają 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 roku akademickim 2021/22 Uczelnia udostępniła dla studentów zwirtualizowane za 

pomocą oprogramowania Horizon laboratoria informatyczne (https://login.edu-

wsei.pl/).  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.  

 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 wspierająca proces 

dydaktyczny jest w pełni zintegrowania z systemem ProAkademia – e-Akademia. 

Zcentralizowane logowanie bazuje na danych studentów i prowadzących w systemie 

dziekanatowym. Na platformie zsynchronizowane są także grupy w jakich studenci 

mają zajęcia. Istnieje możliwość automatycznego przenoszenia uzyskanych ocen z 

https://login.edu-wsei.pl/
https://login.edu-wsei.pl/
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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.  

 obecnie 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 roku do użytku pracowników 

oddany został program do zarządzania praktykami i stażami (https://job.wsei.eu/). 

 wypracowywany przez lata system kształcenia na odległość wykazał się wysoką 

użytecznością w sytuacji pandemii Covid-19, umożliwiając nam sprawne 

funkcjonowanie i realizowanie zarówno procesu dydaktycznego, działań naukowych, 

jak i aktywności administracyjnych. 

4. Proces uczenia się na wszystkich poziomach studiów dostosowany jest do 

zróżnicowanych potrzeb studentów. Przede wszystkim znaczące są dwa obszary działań:  

 Pierwszy z nich dotyczy studentów doświadczających różnorodnych 

niepełnosprawności, którym Uczelnia zapewnia pełną dostępność całej bazy 

uczelnianej oraz możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego kompensującego 

deficyty wzroku, słuchu czy narządów ruchu (przystosowano pracownie 

komputerowe: specjalne biurka i podpórki, specjalistyczne myszy Trackballe, 

przenośny powiększalnik telewizyjny, syntezator mowy Ivona, program 

udźwiękawiający i ubrajlawiający, czytnik ekranowy; bibliotekę: wyodrębnione 

stanowiska w czytelni, system zamawiania książek, podręczniki elektroniczne, 

audiobooki, czytniki książek elektronicznych; oraz wypożyczalnię sprzętu dla osób 

niepełnosprawnych. Uczelnia zapewnia też indywidualne wsparcie asystenta osób 

niepełnosprawnych (w przemieszczaniu się po Uczelni, sporządzaniu notatek, 

załatwianiu spraw studenckich czy wyjazdach poza Uczelnię (np. na obozy 

integracyjne) oraz możliwość dostosowywania formy i harmonogramu zajęć do 

zidentyfikowanych deficytów. Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, warsztatach Twórczego 

myślenia, zajęciach sportowych oraz są dowożeni na Uczelnię. Kompleksowość tych 

działań koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pod nadzorem Pełnomocnika 

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (Zarządzenie Kanclerza WSEI nr 1/2019/2020). 

Ponadto studenci mają też w uzasadnionych przypadkach możliwość pisania 

egzaminów w wydłużonym czasie 

 Drugi obszar dotyczy studentów wykazujących się w związku ze swoimi 

możliwościami i predyspozycjami wysoką skutecznością studiowania. W ich 

przypadku możliwe jest realizowanie indywidualnych ścieżek kształcenia 

polegających bądź na intensyfikacji procesu kształcenia (a w efekcie jego skrócenia), 

bądź też umożliwienia poszerzenia programu kształcenia (np. dodatkowe fakultety lub 

druga specjalność), aż po równoległe studiowanie dwóch kierunków. 

5. Harmonogram realizacji studiów jest zróżnicowany ze względu na poziom studiów i 

formę studiów: 

 w przypadku jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych) realizacja zajęć wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich jest następująca: przedmioty/moduły ogólnouczelniane (tzn. 

https://programy.wsei.lublin.pl/
https://job.wsei.eu/
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Moduł ogólny, Moduł społeczny, Wychowanie fizyczne, Język obcy z elementami 

języka specjalistycznego) dominują w pierwszych semestrach, albowiem 

ukierunkowane są one na dostarczenie podstawowej wiedzy oraz budowanie 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do poradzenia sobie z trudnościami 

adaptacyjnymi i zbudowania podstaw do skutecznej realizacji dalszego toku studiów. 

Następnie wprowadzane są przedmioty/moduły podstawowe (Moduł filozoficzno-

etyczny, Moduł psychologiczny, Biologiczne podstawy zachowań, Historia myśli 

psychologicznej, Statystyka w psychologii oraz Metodologia badań psychologicznych), 

których zadaniem jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia podstaw 

Psychologii oraz przygotowanie się do aktywnego i odpowiedzialnego  poznawania i 

stosowania kluczowej wiedzy i umiejętności psychologicznych. Kluczowa część 

programu nauczania to przedmioty/moduły kierunkowe (16 przedmiotów 

obejmujących swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary zainteresowań 

Psychologii m.in: Procesy poznawcze, Emocje i motywacja, Osobowość, aż po 

Psychologię rodziny i Psychoterapię”) realizowane głównie w trakcie 2 i 3 roku 

studiów. Na tej bazie studenci po 5 semestrach dokonują wyboru jednej specjalności z 

oferowanych czterech: Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, Psychologia 

organizacji i zarządzania, Psychologia sądowa i penitencjarna oraz Psychologia 

społeczna, aby przez drugą połowę studiów koncentrować się na szerokiej wiedzy 

specjalnościowej i praktyce zawodowej. W tym samym okresie studiów 

wprowadzamy jednocześnie przedmioty fakultatywne, spośród których każdy student 

wybiera pięć (spoza własnej specjalności), a także seminarium dyplomowe (trwające 4 

semestry) wybierane spośród propozycji złożonych przez potencjalnych promotorów z 

własnej inicjatywy lub na zapotrzebowanie studentów. Tematyka prac wiąże się w 

sposób bezpośredni z kierunkami badań prowadzonymi na kierunku Psychologia 

WSEI.  

 w przypadku studiów I stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) 

realizacja zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich jest 

następująca: przedmioty/moduły ogólnouczelniane (tzn. Moduł ogólny, Moduł 

społeczny, Wychowanie fizyczne, Język obcy z elementami języka specjalistycznego) 

dominują w pierwszych dwóch semestrach, albowiem ukierunkowane są one na 

dostarczenie podstawowej wiedzy oraz budowanie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do poradzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi i zbudowania podstaw 

do skutecznej realizacji dalszego toku studiów. Następnie wprowadzane są 

przedmioty/moduły podstawowe (Moduł filozoficzno-etyczny, Moduł psychologiczny, 

Biologiczne podstawy zachowań, Historia myśli psychologicznej, Statystyka w 

psychologii oraz Metodologia badań psychologicznych), których zadaniem jest 

umożliwienie studentom poznanie i zrozumienie podstaw Psychologii oraz 

przygotowanie się do aktywnego i odpowiedzialnego  poznawania i stosowania 

kluczowej wiedzy i umiejętności psychologicznych. Kluczowa część programu 

nauczania to przedmioty/moduły kierunkowe (10 przedmiotów obejmujących swoim 

zakresem najważniejsze obszary zainteresowań Psychologii m.in: Procesy poznawcze, 

Emocje i motywacja, Osobowość, aż po Psychologię kliniczną i Psychologię pracy), 

realizowane głównie w trakcie 2 i 3 roku studiów. Na tej bazie studenci w 3 semestrze 

dokonują wyboru jednej specjalności z oferowanych czterech: Psychologia w biznesie, 

Psychologia w promocji zdrowia, Psychologia w resocjalizacji oraz Psychologia w 

reklamie i marketingu, aby przez drugą połowę studiów koncentrować się na szerokiej 

wiedzy specjalnościowej i praktyce zawodowej. Ostatni rok studiów to sfinalizowanie 

przez studentów swoich zainteresowań badawczych w trakcie Seminarium 

dyplomowego. 
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 w przypadku studiów II stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) 

realizacja zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich jest 

następująca: przedmiotem/modułem ogólnouczelnianym jest Język obcy z elementami 

języka specjalnościowego, którego celem jest podwyższenie kompetencji językowych 

absolwentów studiów I stopnia. Podobną funkcję, czy uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy badawczej i praktyki zawodowej, 

pełnią kurs zaawansowany Statystyka z metodologią, poziom zaawansowany Diagnozy 

psychologicznej oraz poszerzająca refleksję psychologiczną Myśl psychologiczna na 

przestrzeni lat. W tym nurcie mieszczą się też wybrane przedmioty/moduły 

kierunkowe: Psychometria, Psychologia rewalidacyjna, Psychologia rodziny oraz 

Psychoterapia. Ze względu na specyfikę studiów II stopnia zajęcia specjalnościowe 

realizowane są przez wszystkie cztery semestry (studenci mają do wyboru: 

Psychoprofilaktykę i pomoc psychologiczną, Psychologię organizacji i zarządzania, 

Psychologię sądową i penitencjarną oraz Psychologię społeczną). Ich uzupełnieniem 

jest zestaw czterech przedmiotów/modułów międzyspecjalnościowych oraz 

Seminarium dyplomowe. 

W przypadku zajęć związanych z działalnością naukową prowadzoną w Uczelni wykazy 

przedmiotów/modułów na każdym poziomie są analogiczne dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych (różna jest tylko liczba godzin zajęć). Obejmują one zawsze wszystkie 

formy zajęć realizowania poszczególnych przedmiotów/modułów (tzn. wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria, seminaria i konsultacje indywidualne). I tak: 

 zajęcia na jednolitych studiach magisterskich (zarówno stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych) związane z działalnością naukową obejmują łącznie 22 

przedmioty/moduły z różnych grup przedmiotowych. W związku z ich realizacją student  

uzyskuje łącznie 213 punktów (czyli 71,0% punktów ECTS), różny jest natomiast wymiar 

pracy studentów; na studiach stacjonarnych jest to 2700 godzin kontaktowych oraz 2625 

godzin pracy własnej studentów; natomiast na studiach niestacjonarnych jest to 

odpowiednio 1625 oraz 3700 godzin.  

 zajęcia na studiach I stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) 

związane z działalnością naukową obejmują łącznie 19 przedmiotów/modułów z różnych 

grup przedmiotowych. W związku z ich realizacją student  uzyskuje łącznie 130 punktów 

(czyli 72,2% punktów ECTS), różny jest natomiast wymiar pracy studentów: na studiach 

stacjonarnych jest to 1665 godzin kontaktowych oraz 1575 godzin pracy własnej 

studentów; natomiast na studiach niestacjonarnych jest to odpowiednio 1180 oraz 2070 

godzin.  

 zajęcia na studiach II stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) 

związane z działalnością naukową obejmują łącznie 9 przedmiotów/modułów z różnych 

grup przedmiotowych. W związku z ich realizacją student  uzyskuje łącznie 88 punktów 

(czyli 73,3% punktów ECTS), różny jest natomiast wymiar pracy studentów: na studiach 

stacjonarnych jest to 1110 godzin kontaktowych oraz 1090 godzin pracy własnej 

studentów; natomiast na studiach niestacjonarnych jest to odpowiednio 615 oraz 1585 

godzin.  
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Zajęcia rozwijające kompetencje językowe to: 

 na jednolitych studiach magisterskich zajęcia doskonalące kompetencje językowe – w 

wybranym przez studenta języku obcym - realizowane są w trakcie 2, 3, 4 i 5 semestrze 

studiów, mają formę aktywną i kończą się egzaminem na poziomie B2. Obejmują one 

łącznie na studiach stacjonarnych 150 godz. zajęć, a na studiach niestacjonarnych 115. 

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w anglojęzycznych projektach 

badawczych i badawczo-wdrożeniowych oraz poza programowych wykładach profesorów 

wizytujących. 

 na studiach I stopnia zajęcia doskonalące kompetencje językowe – w wybranym przez 

studenta języku obcym – realizowane są w trakcie 2, 3, 4 i 5 semestru studiów, mają 

formę aktywną i kończą się egzaminem na poziomie B2. Obejmują one łącznie na 

studiach stacjonarnych 150 godz. zajęć, a na studiach niestacjonarnych 100. Dodatkowo 

studenci mają możliwość uczestniczenia w anglojęzycznych projektach badawczych i 

badawczo-wdrożeniowych oraz poza programowych wykładach profesorów 

wizytujących; 

 na studiach II stopnia zajęcia doskonalące kompetencje językowe – w wybranym przez 

studenta języku obcym - realizowane są w trakcie drugiego semestru studiów i mają formę 

aktywną. Obejmują one łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych po 35 godz. 

zajęć skoncentrowanych na wykorzystaniu języka obcego w działaniach zawodowych (w 

tym w pracy naukowej) . Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w 

anglojęzycznych projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych oraz poza 

programowych wykładach profesorów wizytujących; 

Zajęcia do wyboru, to: 

 na jednolitych studiach magisterskich zajęcia do wyboru są takie same na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, a student uzyskuje dzięki uczestnictwu w nich 112 

punktów ECTS. Obejmują one cztery grupy zajęć: język obcy z elementami języka 

specjalistycznego; moduły specjalnościowe z wybranej specjalności  (tj. A, B, C, D, E i 

F), pięć spośród  20 wykładów fakultatywnych oraz seminarium dyplomowe. 

 na studiach I stopnia zajęcia do wyboru są takie same na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a student uzyskuje dzięki uczestnictwu w nich 62 punkty ECTS. 

Obejmują one trzy grupy zajęć: język obcy z elementami języka specjalistycznego; 

moduły specjalnościowe z wybranej specjalności  (tj. A, B, C, D, E,F i G) oraz 

seminarium dyplomowe. 

 na studiach II stopnia zajęcia do wyboru są takie same na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a student uzyskuje dzięki uczestnictwu w nich 77 punktów ECTS. 

Obejmują one trzy grupy zajęć: język obcy z elementami języka specjalistycznego; 

moduły specjalnościowe z wybranej specjalności  (tj. B, C, D, E i F) oraz seminarium 

dyplomowe. 

6. Kształcenie na wszystkich poziomach studiów prowadzone jest z wykorzystaniem 

różnych form zajęć dydaktycznych zapewniających możliwość osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia. Większość przedmiotów/modułów jest realizowana przy wykorzystaniu 

co najmniej dwóch różnych form: 

 dostarczanie studentom pogłębionej wiedzy dokonuje się głównie w formie wykładów, 

uzupełnianych pracą własną studentów (wykłady stanowią na poszczególnych poziomach 

odpowiednio: studia jednolite stacjonarne to 34,9%; studia jednolite niestacjonarne to 

29,6%; studia I stopnia stacjonarne to 36,4%; studia I stopnia niestacjonarne to 30,0%; 
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studia II stopnia stacjonarne to 25,9% oraz studia II stopnia niestacjonarne to 24,2 % 

zajęć).  

 Rozwijanie umiejętności oraz budowanie kompetencji badawczych i zawodowych 

dokonuje się głównie w trakcie działań praktycznych w formie ćwiczeń (grupy od 25 do 

35 osób), laboratoriów (grupy od 20 do 25 osób), seminariów dla I stopnia (grupy od 20 

do 25 osób), seminariów dla II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (grupy od 15 

do 20 osób) oraz indywidualnych konsultacji diagnostyczno-badawczych i konsultacji 

zaliczeniowo-egzaminacyjnych (Zarządzenie nr 56/2018/2019 Rektora i Kanclerza 

WSEI).  

 W przypadku każdego z przedmiotów/modułów wykorzystywana jest również platforma 

e-learningowa. Powyższe prawidłowości dotyczą na każdym poziomie zarówno studiów 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Różnica polega przede wszystkim na tym, że w 

przypadku studiów stacjonarnych zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku; 

natomiast w przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia prowadzone są w systemie 

weekendowym. Różny jest również wymiar zajęć z poszczególnych 

przedmiotów/modułów, gdzie w związku z mniejszym wymiarem zajęć w bezpośrednim 

kontakcie zwiększony jest wskaźnik pracy własnej studentów. 

7. Program studiów na każdym poziomie uwzględnia praktykę psychologiczną, której 

szczegółowe zasady organizacji, warunki i tryb odbywania praktyk zawodowych określa 

Regulamin (zgodny ze standardami jakości kształcenia i przepisami prawa). Praktyka 

zawodowa jest ważnym elementem kształcenia zarówno w wymiarze budowania 

kompetencji badawczych, jak i zawodowych (diagnoza, wsparcie, terapia). Specyfika 

praktyki psychologicznej na poszczególnych poziomach jest następująca: 

 w przypadku jednolitych studiów magisterskich praktyka psychologiczna (czyli moduł 

D każdej specjalności) realizowana jest w trakcie IV roku studiów (i zaliczana w ósmym 

semestrze studiów) w wymiarze 110 godzin (cztery tygodnie – 100 g. w placówce plus 

indywidualne konsultacje – 10 g.). Jest ona jednym z elementów procesu dydaktycznego, 

stanowi więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich studentów, a jednocześnie jest 

sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy 

praktycznej. W trakcie praktyk studenci zapoznają się ze specyfiką pracy psychologa w 

zróżnicowanych placówkach i obszarach działalności zawodowej, podejmują się 

samodzielnych zadań zawodowych wykorzystując zgromadzoną dotychczas wiedzę i 

nabyte umiejętności (z monitoringiem i superwizją psychologa-praktyka), uczą się 

samodzielności w identyfikowaniu, diagnozie i rozwiązywaniu konkretnych zadań 

zawodowych. Miejsce praktyki związane jest bezpośrednio ze specjalnością, jaką student 

wybrał w trakcie studiów. 

 w przypadku studiów II stopnia praktyka psychologiczna spełnia wszystkie opisane 

powyżej cele i zadania, natomiast różnica polega na tym, iż realizowana jest w trakcie 

pierwszego roku i zaliczana na koniec drugiego semestru studiów. 

 w przypadku studiów I stopnia praktyka psychologiczna jest integralną częścią 

programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej, podlega zaliczeniu i jest 

obowiązkowa dla wszystkich studentów studiów I stopnia kierunku Psychologia. Praktykę 

zawodową, zgodnie z programem studiów na kierunku Psychologia (studia I stopnia), 

należy zrealizować w V semestrze studiów. Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 50 

godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 4 tygodni. 

Praktyki zawodowe powinny być związane z określoną specjalnością i służyć 

pozyskiwaniu doświadczeń i kształceniu umiejętności specyficznych dla wybranej 
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specjalności. Mogą one być realizowane w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku 

akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć 

dydaktycznych. Podstawowe cele tych praktyk to:  zapoznanie się ze specyfiką oraz 

formami i metodami pracy placówki, w której realizowana jest praktyka; praktyczne 

zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów; kształtowanie 

predyspozycji do pracy w zespole i rozwijanie osobistej odpowiedzialności za jakość 

wykonywanej pracy; nabycie umiejętności planowania, realizowania i dokumentowania 

działalności psychologicznej; nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i oceny jej 

efektów; a także nabycie umiejętności korzystania z konsultacji i supewizji innych 

specjalistów. 

Na każdym poziomie studiów praktyka psychologiczna realizowana jest analogicznie na 

studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych. Ponadto opisana powyżej praktyka ciągła 

jest dodatkowo uzupełniana praktyką zadaniową w ramach prowadzonych zajęć 

specjalnościowych. 

Informacje dodatkowe: Proces doskonalenia programów i warunków kształcenia możliwy 

jest dzięki zaangażowaniu pracowników Uczelni, jak również studentów i absolwentów (z 

którymi Uczelnia stara się podtrzymywać kontakt monitorując ich losy) oraz pracodawców. 

Przyjęte rozwiązania umożliwiają uzyskiwanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, które pozwalają wielu absolwentom podejmować pracę zgodną z 

ich planami zawodowymi, a także stwarzają możliwość sprostania wyzwaniom 

współczesnego rynku pracy. Proces kształcenia realizowany w WSEI stanowi ważny element 

kształtowania odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej oraz rozwijania postaw 

etycznych studentów i absolwentów, co sprzyja też aktywności naukowej i organizacyjnej 

środowiska akademickiego Uczelni. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

1. Zasady i procedury rekrutacji na wszystkie poziomy studiów ustalane są zgodnie z 

art. 70 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zasady wprowadzane są 

corocznie Uchwałą Senatu WSEI w Lublinie  w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu 

rekrutacji na I rok studiów do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na dany 

rok akademicki. Obecnie obowiązuje Uchwała Senatu nr 3/2020/2021 z 29.03.2021 r. w 

sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów do WSEI na rok 

akademicki 2022/2023. WSEI jest uczelnią niepubliczną i w związku z tym procedura 

rekrutacji kandydatów do podjęcia kształcenia na kierunku psychologia opiera się 

wyłącznie na spełnianiu warunków formalnych i nie obejmuje żadnych innych wymagań 

wstępnych. W przypadku jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia 

podstawowy wymóg formalny to pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości, albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki 

kształcenia, potwierdzone stosownym ustawowo określonym dokumentem. Natomiast w 

przypadku studiów II stopnia podstawowy wymóg formalny to dyplom ukończenia 

studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na innym niż 

Psychologia kierunku oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Jeżeli kandydat 

na studia II stopnia ukończył inny kierunek z zakresu nauk społecznych niż psychologia, 

wówczas jego program studiów zostaje poszerzony o wybrane przedmioty kierunkowe z 

zakresu psychologii, które są niezbędne do uzyskania pełnego wykształcenia 

psychologicznego. 

2. Warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami 

systemu przenoszenia osiągnięć szczegółowo reguluje Rozdział VIII Regulaminu studiów 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Istota tych rozwiązań uwzględnia 

kluczowe aspekty formalne i merytoryczne, w tym: uregulowanie swoich zobowiązań 

wobec dotychczasowej uczelni; wypełnienie wymogów zbieżności efektów oraz wielkości 

punktacji ECTS; określenie ewentualnych różnic dotyczących efektów uczenia się i 

warunków ich uzupełnienia; złożenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydania 

stosownej decyzji. 

3. Procedura potwierdzania efektów uczenia się realizowana jest zgodnie z Uchwałą nr 

24/2018/2019 Senatu WSEI z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Potwierdzania Efektów Uczenia się. Inicjowana jest ona  na wniosek zainteresowanego i 

prowadzona przez Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się. Komisja 

rozpatruje wniosek niezwłocznie i po szczegółowych analizach merytorycznych i 

formalnych wydaje opinię w ciągu 14 dni. Opinia ta staje się podstawą do decyzji 

dziekana w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się (od której istnieje możliwość 

odwołania się do Uczelnianej Komisji Odwoławczej).  

4. Szczegółowe zasady procesu dyplomowania (prace dyplomowe oraz egzamin 

dyplomowy) reguluje Zarządzenie Rektora 18/2021/2022 z 25.01.2022 w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Proces ten na kierunku psychologia jest 

dostosowany do poziomu studiów: 

 Na jednolitych studiach magisterskich proces dyplomowania rozpoczyna decyzja 

Dziekana pod warunkiem spełnienia przez studenta łącznie pięciu warunków: 

zaliczenie programu studiów i uzyskanie co najmniej 300 punktów ECTS; złożenie 

oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej; złożenie wraz z 
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pracą magisterską  (samodzielne tekstowe opracowanie zagadnienia naukowego) 

podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego; sprawdzenie w JSA 

samodzielności przygotowania pracy oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną, podczas 

którego student przedstawia pracę magisterską i odpowiada na trzy pytania 

merytoryczne. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna oblicza wyniki końcowe zgodnie 

z Regulaminem studiów, co staje się podstawą ostatecznej decyzji Dziekana. 

 Na studiach I stopnia (licencjat) proces dyplomowania rozpoczyna decyzja Dziekana 

pod warunkiem spełnienia przez studenta łącznie pięciu warunków: zaliczenie 

programu studiów i uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS; złożenie oświadczenia 

o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej; złożenie, wraz z pracą licencjacką  

(samodzielne tekstowe opracowanie zagadnienia naukowego lub teoretyczna analiza 

wybranego zagadnienia naukowego lub opracowanie projektu badawczego) podania o 

dopuszczenie do egzaminu dyplomowego; sprawdzenie w JSA samodzielności 

przygotowania pracy oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy. Egzamin 

dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną, podczas którego 

student przedstawia pracę dyplomową i odpowiada na trzy pytania merytoryczne. 

Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna oblicza wyniki końcowe zgodnie z Regulaminem 

studiów, co staje się podstawa ostatecznej decyzji Dziekana. 

 Na studiach II stopnia proces dyplomowania rozpoczyna decyzja Dziekana pod 

warunkiem spełnienia przez studenta łącznie pięciu warunków: zaliczenie programu 

studiów i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS; złożenie oświadczenia o 

samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej; złożenie, wraz z pracą magisterską  

(samodzielne tekstowe opracowanie zagadnienia naukowego) podania o dopuszczenie 

do egzaminu dyplomowego; sprawdzenie w JSA samodzielności przygotowania pracy 

oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 

Dyplomową Komisją Egzaminacyjną, podczas którego student przedstawia pracę 

dyplomową i odpowiada na trzy pytania merytoryczne. Dyplomowa Komisja 

Egzaminacyjna oblicza wyniki końcowe zgodnie z Regulaminem studiów, co staje się 

podstawa ostatecznej decyzji Dziekana. 

5. Bardzo ważnym obszarem analiz i działań na kierunku psychologia jest monitorowanie i 

ocena postępów studentów. W przypadku WSEI obejmuje ono m.in.: 

 coroczną analizę ilości, charakterystyki społeczno-demograficznej kandydatów na 

studia oraz osobistych kryteriów wyboru kształcenia na kierunku Psychologia we 

WSEI. Uzyskane informacje służą zarówno doskonaleniu działań informacyjnych i 

marketingowych dla potencjalnych kandydatów, jak i dostosowywaniu warunków 

studiowania do możliwości studentów rozpoczynających edukację w WSEI i 

wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności na jakie mogą napotkać w procesie 

adaptacji do nowych warunków  (ze znaczącym udziałem Akademickiego Centrum 

Wsparcia rówieśniczego) 

 cosemestralną (ale również doraźną) analizę przyczyn i możliwości ograniczania 

ubytku studentów w trakcie studiów. Szczegółowe informacje pozyskujemy od 

studentów w anonimowej ankiecie, a wśród działań warto wymienić: rozmowę z 

Koordynatorem kierunku na temat pokonywania trudnych warunków studiowania, 

zapewnienie wsparcia rówieśniczych doradców, objęcia programem nauczycielskiego 

tutoringu, czy też stosowanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających trudności 

finansowe. 
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 coroczną analizę liczby studentów kończących studia w terminie oraz indywidualną 

analizę przypadków braku terminowości. Wnioski z tych analiz wykorzystujemy 

zarówno do modyfikowania sposobów realizowania seminariów dyplomowych, jak 

też do zwiększania samodzielnych działań badawczych w ramach niektórych 

przedmiotów kierunkowych 

6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

wprowadza Zarządzenie nr 35/2019/2020 Rektora WSEI. Zgodnie z nim proces oceniania 

i zaliczania efektów uczenia się realizowany jest przy pomocy: ocen cząstkowych; ocen 

formowanych/zaliczeniowych oraz ocen egzaminacyjnych. Związane z nimi zasady są 

zawarte w poszczególnych sylabusach modułów/przedmiotów i przedstawiane studentom 

na początkowych zajęciach dydaktycznych (natomiast na zakończenie kursu zbierane są 

informacje zwrotne na temat zastosowanych procedur, które następnie są wykorzystywane 

do modyfikacji metod weryfikacji efektów uczenia się). Oceny cząstkowe i 

formowane/zaliczeniowe (w skali liczbowej: 2,0/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0) polegają na 

zaliczeniu zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu/modułu na podstawie 

uzyskania pozytywnych ocen z prac kontrolnych i innych form weryfikacji efektów 

uczenia się określonych w sylabusie. Oceny egzaminacyjne mogą być wystawiane na 

podstawie oceny formowanej, o ile jest pozytywna albo na podstawie egzaminu. 

Egzaminy są przeprowadzane w sesji egzaminacyjnej, a student ma do dyspozycji tzw. 

termin zerowy, pierwszy termin oraz dwa terminy poprawkowe. Uzyskanie ostatecznej 

oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienie do egzaminu i brak oceny z 

przedmiotu/modułu w wyznaczonym terminie skutkuje niezaliczeniem 

przedmiotu/modułu i student, aby przejść na kolejny semestr studiów może skorzystać z 

tzw. długu kredytowego punktów ECTS w formie zaliczenia warunkowego i powtórzenia 

przedmiotu/modułu w kolejnym semestrze lub roku akademickim. Jeżeli student z jakichś 

powodów nie zgadza się z oceną niedostateczną może wystąpić o egzamin komisyjny z 

przedmiotu/modułu.  

7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie procesu 

kształcenia dokonują koordynatorzy poszczególnych przedmiotów/modułów, korzystający 

ze wsparcia nauczycieli prowadzących poszczególne formy zajęć. Metody sprawdzania i 

oceniania efektów uczenia się są zróżnicowane i dostosowane do obszarów analizy, a 

stosowane są zarówno w trakcie trwania kursów (ocena formująca), jak i na ich 

zakończenie (ocena ostateczna). Poziom wiedzy sprawdzany jest za pomocą 

sprawdzianów, kolokwiów, prezentacji i referatów, dyskusji tematycznych i egzaminów 

(pisemnych lub ustanych).  

 Rozwój umiejętności (w tym umiejętności prowadzenia badań oszacowywany jest w 

drodze projektowania programów badawczych, prowadzenia diagnoz indywidualnych i 

grupowych, ilościowych i jakościowych analiz zgromadzonych danych oraz 

opracowywania opinii psychologicznych i raportów badawczych.  

 Ocena kompetencji społecznych dokonywana jest w oparciu o przygotowywane i 

realizowane strategie działania, sprawność w działaniach zespołowych, konstruktywną 

współpracę z innymi specjalistami i otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

funkcjonowanie w rolach badacza, w sytuacjach ekspozycji społecznej, aż po budowanie 

planów osobistego rozwoju.  

W każdym z wyżej wymienionych wymiarów efektów uczenia się uwzględniane jest 

wykorzystywanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz 

kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego. Natomiast na zakończenie 
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procesu kształcenia formą weryfikacji i oceny efektów uczenia się jest proces 

dyplomowania, a w szczególności samodzielne zaprojektowanie i zrealizowanie projektu 

badawczego (stanowiącego istotę pracy dyplomowej magisterskiej na studiach jednolitych 

i studiach II stopnia lub istotę pracy dyplomowej licencjackiej na studiach I stopnia), a 

następnie zaprezentowanie go oraz wykazanie się wiedzą przedmiotową w trakcie 

egzaminu dyplomowego. 

 Za sprawdzenie i ocenę stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się, zgodnie z 

procedurami określonymi w uczelnianym i wydziałowym systemie zapewnienia jakości 

kształcenia, odpowiada nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia. 

Uszczegółowienia dotyczące sposobów sprawdzania i oceniania stopnia osiągania 

efektów uczenia się są przedstawione w sylabusach przedmiotów. Na początku zajęć 

prowadzący jest zobowiązany zapoznać studentów z sylabusem oraz z metodami 

sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. 

 Znaczące miejsce w sprawdzaniu i ocenie efektów uczenia się zajmują praktyki 

zawodowe. Praktyka zawodowa, na kierunku Psychologia, może być realizowana w 

wybranej przez studenta instytucji, której profil działania umożliwia studentowi 

zrealizowanie celów opisanych w programie praktyk zawodowych oraz osiągnięcie 

kierunkowych efektów uczenia się. Osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się 

dotyczących umiejętności i kompetencji jest uznane (zaliczone) w wyniku zaliczenia 

zadań określonych i zweryfikowanych przez opiekuna praktyki na poziomie placówki 

odbywania praktyki. Opiekunem takim musi być psycholog zatrudniony w miejscu, gdzie 

student odbywa praktykę lub psycholog prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia usług psychologicznych. Osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się 

dotyczących wiedzy jest uznane (zaliczone) w wyniku przygotowanej pracy zaliczeniowej 

zweryfikowanej i zaliczonej przez kierunkowego opiekuna praktyk, po zakończeniu 

trwania praktyki. Końcowej weryfikacji wszystkich efektów uczenia się zdobytych w 

trakcie praktyk dokonuje kierunkowy opiekun praktyk zawodowych. Warunkiem ich 

zaliczenia jest wywiązanie się z zadań określonych programem praktyki oraz przedłożenie 

przez studenta stosownej dokumentacji praktyki, którą stanowi dziennik praktyk oraz 

praca zaliczeniowa. 

Informacje dodatkowe:  

1. W przypadku wykładów prowadzonych w ramach przedmiotów podstawowych i 

niektórych kierunkowych oraz wszystkich modułach specjalnościowych, ocena końcowa 

wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego. W przypadku ćwiczeń zaliczenie 

przedmiotu odbywa się na podstawie oceny formowanej pracy studenta w trakcie 

semestru (jakość i terminowość wykonywania zadań cząstkowych, aktywność na 

zajęciach, prezentacje, eseje). Charakter metody weryfikacji uzależniony jest przede 

wszystkim od specyfiki przedmiotu. Zasady te obowiązują na wszystkich poziomach i 

formach kształcenia na kierunku Psychologia. 

2. Tematyka prac dyplomowych realizowanych przez studentów kierunku Psychologia jest 

następstwem wspólnoty zainteresowań studentów z zainteresowaniami badawczymi 

promotorów i ich publikacji z zakresu proponowanej studentom tematyki. Proponowane 

studentom zagadnienia do prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich są prezentowane na spotkaniu organizacyjnym przez osoby 

podejmujące zadania promotorstwa. Stwarza to możliwość zapoznania się studenta nie 

tylko z zakresem realizowanej podczas seminarium problematyki, ale też z wymaganiami. 

Proponowane tematy związane są zazwyczaj z zagadnieniami wynikającymi z 

prowadzonymi na danym toku studiów specjalności; aczkolwiek przyjmowane do 
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realizacji są również tematy proponowane przez studentów i wynikające z ich 

zainteresowań. W przypadku studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca 

dyplomowa ma charakter klasycznej pracy badawczej. W przypadku studiów I stopnia 

praca licencjacka może być pracą badawczą, ale student ma także możliwość przygotować 

pracę teoretyczną na temat wybranego zagadnienia, albo też pracę projektową. 

3. Dokumentacja osiągania efektów uczenia się przez studentów w postaci testów, 

pisemnych prac etapowych, raportów, projektów i innych zadań przez nich 

wykonywanych, jak też kolokwiów i prac egzaminacyjnych jest archiwizowana przez 

pracowników prowadzących zajęcia. Informacje o efektach uzyskiwanych przez 

studentów są także przekazywane koordynatorowi przedmiotu. Większość dokumentów, 

zwłaszcza testy i quizy wiedzy wykonywane przez studentów w okresie pandemii, zostały 

zarchiwizowane w zasobach elektronicznych platformy elearningowej WSEI. Prace 

dyplomowe oraz protokoły egzaminów dyplomowych przechowywane są w Archiwum 

WSEI. Zasady te obowiązują na wszystkich poziomach i formach kształcenia na kierunku 

Psychologia. 

4. WSEI prowadzi systematyczne analizy losów absolwentów, w tym również absolwentów 

kierunku Psychologia. Prowadzone corocznie badania za pomocą ankiety Badanie losów 

zawodowych absolwenta przykładowo pokazują, że: 

  w roku 2020 spośród absolwentów kierunku Psychologia (ze względu na niską liczebność 

absolwentów studiów I i II stopnia wskaźniki poniższe dotyczą łącznie absolwentów 

kierunku) w 3 miesiące po ukończeniu studiów 85,07% uzyskało zatrudnienie, z tego 

89,7% w pełnym wymiarze czasu pracy, a 85% zadeklarowało, że jest to praca zgodna z 

ukończonym kierunkiem studiów, 

 w roku 2021 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: absolwenci pracujący to 90,67%; 

pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy to 91,7%, a pracujący zgodnie z ukończonym 

kierunkiem to 87% badanych; 

 w roku 2022 zakończone zostały szerokie badania prowadzone przez L. Gońkę i M. 

Mazura, które stały się podstawą opracowania Analiza rynku pracy dla absolwentów 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek Psychologia. Autorzy 

dokonali w nim analizy zarówno rynku pracy jak i specyfiki absolwentów kierunku, której 

wyniki i wnioski zostaną wykorzystane do doskonalenia procesu kształcenia oraz do 

ułatwiania wchodzenia absolwentów WSEI na rynek pracy.   
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1.Kadra prowadząca kształcenie: potencjał kadry akademickiej kierunku Psychologia 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 pracowników etatowych będących 

psychologami (w tym jeden profesor, trzech doktorów habilitowanych, dziewięciu doktorów), 

4 pracowników etatowych Uczelni reprezentujących inne dyscypliny naukowe (jeden doktor 

habilitowany, 2 doktorów i jeden magister) oraz ponad 30 stałych współpracowników 

praktyków z doświadczeniem w zawodzie psychologa (zatrudnianych na umowy 

cywilnoprawne w zależności od liczebności roczników studentów oraz ich preferencji w 

odniesieniu do zajęć do wyboru). Taka liczebność i struktura kadry gwarantuje wysoki 

merytoryczny poziom zajęć, powiązanie ich treści z wynikami prowadzonych na kierunku 

badań, aktualność tych treści oraz ich praktyczną przydatność i użyteczność dla studentów. 

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku Psychologia ma bogate doświadczenie dydaktyczne. 

Prowadzona przez pracowników badawczo-dydaktycznych działalność wiąże się z ich 

aktywnością naukową. W latach 2017-2021 pracownicy Instytutu psychologii i nauk o 

człowieku opublikowali: 61 artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach 

recenzowanych, wyróżnianych na liście MEiN (wcześniej MNiSW), 71 rozdziałów w pracach 

pod redakcją, 4 monografie naukowe oraz 12 publikacji zwartych pod redakcją. Ich 

umiejętności są wysoko oceniane przez studentów. Doświadczenie badawcze i zawodowe 

kadry kierunku Psychologia jest doceniane w skali międzynarodowej, co wiąże się z 

zapraszaniem pracowników do: 

 międzynarodowych zespołów badawczych m.in. w ramach programu ERASMUS+. 

Należą tutaj m. in.: BRinging STEM into Active aging; High sensitivity - Innovative 

Module in human sciences; Teaching Students Computational Thinking Through a Mobile 

Application; PRO-MOTION. Sensitive career management; Improving didactics, 

education and learning in higher education with online serious game creator; Emotional 

Intelligence on labour market; VET Up for the Excellence in Vocational Education in 

Europe; Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling; E-

MOTION - potencial of hypersensitivity; Multidimensional Analytical Training in 

Education,  

 udziału polegającego na wygłaszaniu wykładów i prezentowaniu wyników 

prowadzonej działalności naukowej na międzynarodowych konferencjach naukowych w 

roli gości honorowych  np. w latach 2020 i 2021: prof. B.L.J. Kaczmarek Ural Federal 

University, Jekaterynburg, Rosja); 

 współorganizowania znaczących wydarzeń naukowych (3-17.09.2021 r. udział 2 

pracowników naukowo-dydaktycznych WSEI (prof. WSEI dr hab. Katarzyna Markiewicz 

i dr Monika Baryła-Matejczuk) w Komitecie Organizacyjnym European Conference for 

Developmental Psychology - Summer Tour September 2021: Developmental Trends: 

Concerns and Opportunities - online organizowanej z inicjatywy European Association 

for Developmental Psychology;  

 udziału w stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych (np. prof. WSEI dr hab. 

Katarzyna Markiewicz jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 

Rozwoju Człowieka, członkiem European Association for Developmental Psychology – 

EADP oraz Jean Piaget Society for the Study of Knowledge and Development). 

Pracownicy kierunku Psychologia opracowują i systematycznie uaktualniają oraz rozwijają 

materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć. Jako autorzy lub współautorzy publikacji w języku 

angielskim w znaczących czasopismach z listy MEiN (61 publikacji w latach 2017-2021) oraz 
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w języku polskim w: monografiach (4 monografie), pracach zbiorowych (71 rozdziałów) bądź 

podręcznikach (12 publikacji zwartych pod redakcją) mogą dzielić się ze studentami 

najnowszymi osiągnięciami w dyscyplinie psychologii, w zakresie przedmiotów takich jak: 

pomoc psychologiczna (np. Gaś, Z. B. (red.) (2017). Profilaktyka szkolna wobec wyzwań 

współczesności: koncepcje, badania, propozycje rozwiązań. Lublin: Wydawnictwo Naukowe 

Innovatio Press’ Gaś Z. B., Poleszak W. (2017). Opracowujemy i ewaluujemy program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Warszawa, ORE MEN), psychologia społeczna (np. 

Kaczmarek, B.L.J., Stencel, M. (2021). I believe what I see: Impact of attire and academic 

degree on evaluation of personality traits of a politician. Current Issues in Personality 

Psychology, DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2021.110851), psychologia rewalidacyjna 

(np. Mazur, A., Sojka, A., Stachyra-Sokulska, A., Łukasiewicz, J. (2019). The role of 

individual predispositions in coping with sudden mobility loss caused by a traffic accident. 

Acta Neuropsychologica, 17(2), 151-165), psychologia rozwoju człowieka (np. Markiewicz, 

K., Filipiak, S., Ferrari, J.R. (2019). Exploring the impact of cultural diaspora on 

procrastination by gender and age. The New Educational Review, 57(3), 27-38. DOI: 

10.15804/tner.2019.57.3.02). 

Z kolei dzięki interdyscyplinarności prowadzonych prac badawczych pracownicy kierunku 

Psychologia mogą dzielić się ze studentami wiedzą z dziedziny nauk o zdrowiu i nauk 

medycznych (Łukasiewicz, J., Stencel, M., Raczkowski, A., Cwynar, A., Cwynar, W., 

Saran, T, Mazur, A. (2019). Personality correlates in the tendency to incur debt in patients 

with and without osteoarthritis. European Journal of Clinical and Experimental Medicine, 

17(1), 26-32. http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4519), społecznych (np. 

Szałachowski, R.R., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). “Dies Irae?” The Role of Religiosity in 

Dealing with Psychological Problems Caused by The COVID-19 Pandemic—Studies on a 

Polish Sample. Religions, 12(4), 267; https://doi.org/10.3390/rel12040267). 

Pracownicy kierunku Psychologia WSEI angażują się także w konstruowanie narzędzi 

pomiaru badawczego (Baryła-Matejczuk, M., Poleszak, W., Porzak, R. (2021). Short 

Polish version of the Highly Sensitive Person Scale – exploring its multidimensional structure 

in a sample of emerging adults. Current Issues in Personality Psychology, DOI: 

https://doi.org/10.5114/cipp.2021.107339; Cwynar, A., Świecka, B., Filipek, K., Porzak, R. 

(2021). Consumers' knowledge of cashless payments: Development, validation, and usability 

of a measurement scale. Journal of Consumer Affairs (JCA), 1-35. 

https://doi.org/10.1111/joca.12424). Łukasiewicz, J., Kowalski, W.(2021) Skala Postaw 

Wobec Seniorów (SPWS). Prezentacja narzędzia. Przegląd Psychologiczny, 2021, Tom 64, 

Nr 3, 81-101. DOI: 10.31648/pp.7332. To zaś zwiększa efektywność zajęć z zakresu 

metodologii badań psychologicznych.  

W nauczaniu psychologii dużą rangę nadaje się możliwości zapoznawania się przez 

studentów z działalnością naukowo-badawczą wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii 

(m. in. profesorowie: K. Skarżyńska, M. Bogdanowicz, D. Turska, S. Steuden, P. Oleś, A. 

Falkowski, J. Terelak, H. Gasiul, R. Ohme), co znajduje odzwierciedlenie m.in. w 

prowadzonych tzw. otwartych wykładach mistrzów, a następnie w publikacjach wydawanych 

w działającym w ramach WSEI Wydawnictwie Naukowym Innovatio Press (np. Gaś, Z.B. 

(2020). Mistrzowie psychologii wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo 

Naukowe Innovatio Press).  

Pracownicy kierunku Psychologia są pomysłodawcami i organizatorami wielu konferencji 

naukowych, wśród których szczególnie warto wspomnieć o prowadzonym corocznie od 2010 

roku przez dr hab. Z. B. Gasia  cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” oraz wielu 

konferencjach tematycznie związanych z aktualnymi problemami angażującymi psychologów 

(rodzina, wartości czy pandemia Covid-19 i jej skutki).  

https://doi.org/10.5114/cipp.2021.110851
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4519
https://doi.org/10.3390/rel12040267
https://doi.org/10.5114/cipp.2021.107339
https://doi.org/10.1111/joca.12424
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Wymienione wyżej niektóre tylko aktywności naukowe przekładają się na efekty i osiągnięcia 

dydaktyczne, których szczegółowe wykazy załączone są w „Charakterystyce nauczyciela 

akademickiego” poszczególnych pracowników i współpracowników kierunku Psychologia 

WSEI. 

2.Na kierunku Psychologia WSEI przedmioty/moduły z programu studiów (podstawowe, 

kierunkowe, specjalnościowe, międzyspecjalnościowe i fakultatywne) mają standardowe 

sylabusy. Ich treści i wymagania zostały opracowane i są systematycznie doskonalone przez 

zespoły wykładowców pod kierunkiem koordynatora przedmiotu/modułu. Warunkiem 

koordynowania i odpowiedzialności za realizację zajęć dydaktycznych w obszarze danego 

przedmiotu jest zgłoszenie pracownika posiadającego stopnień co najmniej doktora, 

posiadającego odpowiedni w danym obszarze dorobek naukowy w postaci publikacji 

(autorstwa/współautorstwa książki lub artykułów) lub dorobku badawczego (udział w 

charakterze eksperta w projektach międzynarodowych lub krajowych), z zakresu tematyki 

proponowanych zajęć.  

Oferty dydaktyczne i propozycje zmian w sylabusach zajęć prowadzonych przez 

pracowników niesamodzielnych wymagają akceptacji dyrektora Instytutu, Koordynatora 

kierunku oraz Władz Uczelni (Dziekana i Prorektora ds. dydaktyki). Stosujemy również taką 

zasadę, że niezależnie od poziomu (studia jednolite, studia I stopnia oraz studia II stopnia) i 

formy studiów (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) za realizację tych samych 

przedmiotów odpowiada jeden zespół pracowników 

W bieżącym roku akademickim 2021/2022 w obsadzie zajęć prowadzących do osiągania 

przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem działalności naukowej 
znajdują się następujący pracownicy:  

 

Przedmioty/moduły Koordynator i współprowadzący 

 Statystyka w psychologii  

 Metodologia badań 

psychologicznych 

 Statystyka z metodologią – kurs 

zaawansowany 

 Psychometria 

dr prof. WSEI R. Porzak; dr J. Łukasiewicz; dr G. 

Kata,  dr M. Sitarczyk; dr M. Gulip; mgr J. Bieniek; 

mgr A. Horbaczewski 

 Procesy poznawcze dr M. Stencel, mgr M. Markiewicz 

 Emocje i motywacja dr W. Poleszak, mgr J. Bieniek 

 Osobowość 

 Psychologia różnic indywidualnych 

dr A. Mazur; dr J. Łukasiewicz; dr A. Mazur; dr P. 

Szczukiewicz 

 Psychologia rozwoju człowieka 

 Psychologia wychowawcza 

 Psychologia rodziny 

dr hab. K. Markiewicz; dr hab. W. Tuszyńska-

Bogucka, dr M. Pawelec dr L. Kostańska 

 Diagnoza psychologiczna dr J. Łukasiewicz; dr M. Pawelec; dr M. Artymiak; dr 

L. Kostańska 

 Pomoc psychologiczna dr hab. Z. B. Gaś; dr M. Baryła-Matejczuk; dr M. 

Pawelec; dr A. Mazur; mgr M. Ślusar 

 Psychologia społeczna prof. dr hab. B. Kaczmarek; dr M. Stencel; dr G. 

Kata; mgr A. Szczukiewicz 

 Psychopatologia 

 Psychologia kliniczna 

dr hab. W. Tuszyńska-Bogucka;  

 Psychologia pracy dr M. Artymiak; dr prof. WSEI R. Porzak 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 43 

 

 Specjalności:  

 Psychoprofilaktyka i pomoc 

psychologiczna 

 Psychologia w promocji zdrowia 

dr hab. Z. B. Gaś; dr M. Baryła-Matejczuk; dr G. 

Kata; dr K. Panas; dr M. Baryła-Matejczuk; dr A. 

Mazur, mgr E. Dejneka; dr W. Poleszak, mgr M. 

Kozak, mgr M. Ślusar, mgr A. Horbaczewski 

Specjalności:  

 Psychologia sądowa i penitencjarna 

 Psychologia w resocjalizacji 

dr M. Sitarczyk; dr M. Artymiak; dr K. Hartfil; mgr 

M. Sobecka-Górniak;  dr hab. W. Tuszyńska-Bogucka;  

dr M. Pawelec, mgr S. Kuc,  

Specjalności:  

 Psychologia organizacji i zarządzania 

 Psychologia w biznesie 

dr prof. WSEI R. Porzak; dr M. Artymiak, gr K. 

Hartfil; mgr A. Josik; dr M. Torój, dr K. Ludzińska, dr 

E. Pękalska 

Specjalności:  

 Psychologia społeczna 

 Psychologia w reklamie i marketingu 

prof. dr hab. B. Ł. Kaczmarek; dr M. Stencel; mgr 

A. Szczukiewicz, mgr J. Załuski 

 Seminarium dyplomowe dr hab. Z. B. Gaś; dr hab. K. Markiewicz; dr hab. W. 

Tuszyńska-Bogucka; dr M. Pawelec; dr W. Poleszak; 

dr G. Kata; dr M. Sitarczyk; dr J. Łukasiewicz; dr M. 

Stencel 

 

3.Kadra prowadząca zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych 

zaangażowana jest aktywnie w różne formy działalności naukowej, do których należy 

zaliczyć przede wszystkim międzynarodowe i krajowe projekty badawcze, czy granty 

uczelniane. Także niektóre zajęcia realizowane są w taki sposób, by uczestniczący w nich 

studenci, pod opieką nauczyciela akademickiego mogli angażować się w realizację zadań 

projektowych. Studenci są zachęcani, aby wyniki tej działalności prezentować podczas 

konferencji naukowych (np. wyróżnione przez uczestników konferencji wystąpienie studentek 

WSEI: Anny Rosikoń i Marty Wośko: Samoocena, behawioralny system hamowania i 

aktywacji u kobiet i mężczyzn pozostających w związkach o różnej jakości. Badania 

porównawcze podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w 2021 r. OKO W OKO Z: 

Rodziną. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), publikować 

wspólnie z wykładowcami (np. Kaczmarek B.L.J., Stencel M, Grzegorczyk M., Marczak I., 

Pąchalska M. (2019). Emotional attitudes linked to common objects. Practical and clinical 

implications. Acta Neuropsychologica, 7(4): 395-405. (studenci Grzegorczyk i Marczak) lub 

samodzielnie pod opieką i wsparciem merytorycznym wykładowcy (np. Bieniek, J., 

Ślusarczyk, A. (2021): Link between sensory processing sensitivity and self-esteem using the 

example of a group of polish adolescents, złożony do czasopisma Journal of Communication 

And Behavioural Sciences – opieka merytoryczna dr M. Baryła-Matejczuk). Na uwagę 

zasługuje również inicjatywa dra W. Poleszaka, polegająca na założeniu czasopisma 

studenckiego Projektowa 4, gdzie studenci promują wśród społeczności akademickiej 

wartości zdrowego stylu życia. 

Ważną rolę we włączaniu studentów w aktywności naukowo-badawcze odgrywają Koła 

Naukowe. Przykładem angażowania i dążenia do rozwoju kompetencji studentów kierunku 

psychologia jest przygotowanie i realizacja projektu badawczego Koła Naukowego 

INNOWACJA. Projekt: Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów Koła 

Naukowego INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID, finansowany przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. 

Ponadto studenci wszystkich poziomów Psychologii mają możliwość poszerzania wiedzy 

oraz zdobywania kompetencji i umiejętności uczestnicząc w stażach związanych zarówno z 

działalnością koła naukowego, jak i projektów w konkursach Erasmus+ (np. „E-MOTION. 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 44 

 

Potential of highlysensitivity” no: 2018-1-PL01-KA201-051033. Projekt finansowany ze 

środków Komisji Europejskiej: "High sensitivity - innovative module in human sciences" 

(HSP) no:  2020-1-PL01-KA203-082261 Projekt finansowany ze środków Komisji 

Europejskiej; "PRO-MOTION. Sensitive career management" 621491-EPP-1-2020-1-PL-

EPPKA3-IPI-SOC-IN This project has been funded with the support from the European 

Commission).  

Szczególne miejsce w aktywności naukowej studentów pełni studenckie czasopismo naukowe 

„Innowacje Psychologiczne”, którego opiekunem naukowym jest dr J. Łukasiewicz. Jest to 

wydawane przez  Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 roku studenckie 

czasopismo naukowe głównie z zakresu psychologii, ale również pedagogiki i nauk o 

zdrowiu, wydawane przez. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich 

dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do 

wyników badań empirycznych.  

Innowacje Psychologiczne składają się z następujących działów:  

a. Rozprawy i artykuły naukowe, które mają charakter zarówno teoretyczny, 

przeglądowy jak i empiryczny. Większość z nich stanowi opis badań empirycznych i 

osiągnięć wdrożeniowych. Każdy artykuł poddawany jest recenzji naukowej, która 

stanowi zamieszczenia opracowania w czasopiśmie,  

b. tłumaczenia artykułów z innych czasopism psychologicznych. Tłumaczenia artykułów 

naukowych muszą być zgodne z oryginałem obcojęzycznym. Konieczna jest też zgoda 

autora i redakcji zagranicznej na druk w IP. Preferowane są tematy atrakcyjne z 

perspektywy studentów, twórcze i nowatorskie 

c. recenzje, sprawozdania i polemiki.  Recenzje dotyczą aktualnych publikacji w języku 

polskim i językach obcych. Naukowe polemiki i dyskusje odnoszą się do publikacji w 

psychologicznych czasopismach naukowych. Są też sprawozdania ze zjazdów, narad, 

sympozjów, seminariów i warsztatów. 

d. inne materiały to eseje i felietony o tematyce psychologicznej lub pokrewnej, relacje 

dotyczące własnych doświadczeń itp., które nie mieszczą się w wyżej wspomnianych 

działach, ale ze względu na ich inspirujący lub nowatorski charakter są warte 

opublikowania w IP (np. eseje). 

 

Inne formy aktywności podejmowanych przez nauczycieli akademickich, mające na celu 

rozwijanie przyszłych kompetencji zawodowych to między innymi:  

 2019-2020 – zaangażowanie studentów w diagnozę sytuacji seniorów w mieście Lublin;  

 2016–2021 - opracowanie koncepcji, wdrożenie i superwizowanie pracy studentów w 

ramach telefonu zaufania TeleWsparcie 60+ dla seniorów województwa lubelskiego;  

 2019-2021 – zaangażowanie studentów w badania nad stanem psychicznym osób 

doświadczających pandemii Covid-19; zaangażowanie studentów w pomoc dzieciom i 

młodzieży w okresie zdalnego nauczania;  

 2015-2021 - opracowanie koncepcji, wdrożenie oraz merytoryczna opieka nad studentami 

w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego – wolontarystyczna grupa 

rówieśnicza studentów Psychologii zajmuje się wsparciem psychicznym studentów. 

4. Polityka kadrowa WSEI jest polityką projakościową. Jej wyznacznikami są – oprócz 

osiągnięć dydaktycznych: 
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 publikacje pracowników w czasopismach wyróżnionych na liście MEiN, monografie 

wydawane w znaczących wydawnictwach naukowych, udział pracowników w projektach 

mobilności kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+, uczestnictwo w 

charakterze ekspertów lub kierowników w grantach lub projektach badawczych, czynny 

udział w prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (np. dr 

hab. Katarzyna Markiewicz i dr Monika Baryła-Matejczuk weszły w skład komitetu 

organizacyjnego międzynarodowego zespołu austriacko-norwesko-polskiego, 

odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację European Conference on Developmental 

Psychology Summer Tour September 2021).  

 Wysokie i systematycznie podnoszone kompetencje kadry badawczo-dydaktycznej 

kierunku Psychologia WSEI wynikają także z angażowania się w działalność 

zrzeszających psychologów stowarzyszeń naukowych międzynarodowych (np. European 

Association for Developmental Psychology i Jean Piaget Society – dr hab. Katarzyna 

Markiewicz; European Association of Work and Organizational Psychology – prof. 

Bożydar Kaczmarek) i krajowych (np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne – dr Teresa 

Panas, Prezes Stowarzyszenia; Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka -dr 

hab. Katarzyna Markiewicz, Członek Zarządu).  

 Pracownicy pełnią funkcje eksperckie na poziomie ogólnopolskim i lokalnym (np. dr 

hab. Z. B. Gaś twórca Lubelskiej Szkoły Psychoprofilaktyki jest ekspertem ds. profilaktyki 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej). 

 pracownicy podejmują także działania na rzecz otoczenia Uczelni (np. dr Małgorzata 

Sitarczyk, dr Krystyna Teresa Panas i Grażyna Sobiecka-Górniak jako biegli 

psychologowie sądowi wykonują ekspertyzy i opinie; dr Marcin Stencel prowadzi 

działania z zakresu coaching osobistego i zadaniowego dla kadry menedżerskiej i 

indywidualnych klientów; dr Robert Porzak zajmuje się szkoleniem menadżerów i 

pracowników instytucji i firm różnych branż w zakresie wykorzystania umiejętności 

psychologicznych w tworzeniu efektywnych relacji interpersonalnych w sytuacjach 

zawodowych i przygotowuje oraz prowadzi Assessment i Development Center na 

stanowiska menadżerskie).  

Władze Uczelni wykazują dbałość o adekwatność struktury stanowiskowej i 

kwalifikacyjnej w stosunku do wymagań programowych. Pracownicy poddawani są 

ocenom okresowym. W każdym roku pracownicy mają obowiązek wypełnienia ankiety 

sprawozdawczej z prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W 

ocenach pracowników brane są pod uwagę także wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnianych 

przez studentów. 

5.WSEI aktywnie wspiera rozwój kadry oraz rozwój kompetencji dydaktycznych 

pracowników. Systematycznie organizowane są szkolenia, których celem jest podnoszenie, 

rozwijanie i wspieranie kompetencji. Konieczność realizacji zajęć w systemie e-

learningowym, mieszanym lub hybrydowym spowodowała uruchomienie szybkiej ścieżki 

szkoleń wewnętrznych w ramach których kadra informatyczna zapoznawała pracowników ze 

standardami korzystania z platformy e-learningowej WSEI, prowadzenia zajęć online, 

przygotowywania pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć online, zamieszczania na 

platformie prezentacji do zajęć, quizów, zadań umożliwiających studentom pracę i 

zdobywanie zaliczenia w trybie oceny formowanej. Każdy pracownik badawczo-dydaktyczny 

i dydaktyczny ma obowiązek opisania zasad formowania oceny w sylabusie oraz 

udostępnienia ich studentom na platformie. Pracownicy uzyskali dostęp do szkoleń i 
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instrukcji w zakresie korzystania z narzędzi e-learningowych. Ten system kształcenia jest 

stale usprawniany w taki sposób, by posługiwanie się narzędziami i korzystanie z platformy 

edukacyjnej WSEI było coraz bardziej intuicyjne. Pracownicy są też zachęcani do szkoleń 

wspierających i rozwijających ich kompetencje. Większość takich szkoleń wynika z 

inicjatywy i strategii Władz Uczelni. Możliwe jest także sfinansowanie szkoleń 

indywidualnych na potrzeby pracownika, co związane jest z rozwijaniem merytorycznych 

kompetencji, czy pogłębianiem wiedzy w zakresie obszaru, z którym powiązane są 

prowadzone przez pracownika zajęcia dydaktyczne. Oferta szkoleniowa dedykowana dla 

pracowników kierunku Psychologia obejmuje także podnoszenie ogólnych kompetencji w 

zakresie komunikacji interpersonalnej (emisja głosu, innowacyjne prezentacje i wystąpienia 

publiczne) – projekt realizowany wspólnie z telewizją regionalną (lubelską) w 2021 r. 

Pracownicy kierunku Psychologia mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji 

językowych w zakresie języka obcego w ramach projektowego cyklu zajęć skoncentrowanych 

na doskonaleniu umiejętności dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach pracownik 

może uzyskać także wsparcie w postaci dofinansowania tłumaczenia tekstu artykułu 

naukowego. 

Kierunek Psychologia WSEI: 

 organizuje od 11 lat (z inicjatywy dra hab. Z. B. Gasia) cykliczne konferencje naukowe 

„Problemy współczesnej profilaktyki”, gromadzące czołowych polskich ekspertów i 

praktyków zajmujących się różnymi wymiarami działań profilaktycznych, 

 realizowany od 2014 r. jest cykl objęty wspólnym tytułem Wykłady Mistrzów Psychologii, 

na które zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele dyscypliny, Autorytety, z których 

doświadczeniami mają okazję zapoznać się w bezpośrednim kontakcie zarówno studenci, 

jak i wykładowcy, 

 równolegle prowadzone są także Seminaria z Mistrzem, podczas których studenci mają 

możliwość bliższego kontaktu w czołowymi przedstawicielami polskiej psychologii, 

prowadzącego do aktywizacji rozwoju i współpracy studentów, 

 działalność naukowa pracowników jest popularyzowana dzięki Naukowemu 

Wydawnictwu Innovatio Press, które zamieszcza część publikacji w systemie open 

access. Jest to inicjatywa umożliwiająca także studentom zapoznawanie się z dorobkiem 

naukowych nauczycieli akademickich. 

Misją WSEI jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w 

stanie sprostać europejskim standardom, a następnie wzmocnić potencjał kadrowy 

placówek, w których będą zatrudniani jako psychologowie. Nawiązywanie i utrzymywanie 

relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym gwarantuje Centrum Projektów i 

Współpracy Międzynarodowej WSEI. Pracownicy kierunku Psychologia pełnią rolę 

ekspertów w wielu projektach, których liderem jest WSEI lub włączają się aktywnie jako 

eksperci-partnerzy w działania z inicjatywy liderów reprezentujących sektor akademicki i 

biznesowy w Polsce i w całej Europie. Rezultaty tej współpracy uwidaczniają się coraz 

bardziej w kolejnych latach poprzez promowanie innowacyjności w uczeniu się i 

nauczaniu, rozwijaniu nowych metod i narzędzi dydaktycznych. Ważnym elementem tego 

ogniwa wzajemnych powiązań jest kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna kierunku 

Psychologia, która jest inicjatorem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w procesie 

dydaktycznym na rzecz rozwoju przyszłych pokoleń psychologów. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie  

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

Władz Uczelni było utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej 

jako miejsca przyjaznego dla studentów oraz wykładowców. Mając na uwadze efekty 

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

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

Technologii o łącznej powierzchni użytkowej 10 172,53m
2
. Budynek usytuowany jest w 

Lublinie przy ulicy Projektowej 4, na działce nr 1/57, w obrębie 13 - Hajdów, ark. nr 7, o 

powierzchni gruntu 11.052 m
2
, a prawo własności zostało określone w Księdze wieczystej 

Nr LU1I/00214450/0. Budynek posiada w swych zasobach, m.in.: pięć auli; trzy duże sale 

wykładowe; 10 pracowni informatycznych; 24 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych; 13 

laboratoriów specjalistycznych; 6 pracowni umiejętności pielęgniarskich; Monoprofilowe 

Centrum Symulacji Medycznych; zinformatyzowaną bibliotekę wraz z czytelnią; salę 

sportową; siłownię; gabinety dla kadry dydaktycznej; pomieszczenia administracji; 

pomieszczenia socjalne; Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i 

Młodzieży oraz punkt xero. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada 

budynek przy ul. Unickiej 3 przeznaczony na Dom studenta. Nowoczesny budynek składa 

się z 94 samodzielnych mieszkań jedno, dwu, trzy i czteroosobowych o łącznej 

powierzchni 4420 m
2
 z pełnym wyposażeniem oraz dwupoziomowy podziemny parking 

na 96 miejsc postojowych. Mieszkający tam  studenci mają również do dyspozycji pralnie 

samoobsługową i szybki Internet. Ponadto na parterze budynku znajdują się różnego 

rodzaju lokale usługowe. 

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny 

między innymi telewizory, tablice multimedialne, projektory oraz elektryczne ekrany. W 

niektórych pomieszczeniach biurka wykładowców zostały wyposażone w panele sterujące. 

Ponadto w salach dydaktycznych znajdują się stoliki szkolne, krzesła bądź fotele audytoryjne 

w zależności od charakteru i pojemności sal. 

Studenci kierunku Psychologia korzystają w toku kształcenia ze wszystkich sal 

dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i 

seminariów, w tym zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, biblioteki wraz z 

czytelnią, Laboratoriów Psychologicznych WSEI, Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i 

Terapii Dzieci i Młodzieży, sali gimnastycznej, siłowni, punktu xero jak i ogólnodostępnych 

pomieszczeń budynku WSEI.  

Zajęcia są prowadzone w salach przydzielanych i prezentowanych w systemie Wirtualnego 

Dziekanatu WSEI w sposób zależny od aktualnego zapotrzebowania, wynikającego z liczby 

studentów, formy prowadzonych zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria) oraz 

obciążenia sal zajęciami. Do dyspozycji studentów i wykładowców są również komputery i 

projektory zamontowane w aulach i salach ćwiczeniowych oraz pracowniach 

informatycznych jak i sprzęt przenośny taki jak: laptopy, dyktafony, radiomagnetofony.  

 

2. W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, praktyki zawodowe są integralnym 

elementem kształcenia na kierunku Psychologia. Praktyki są realizowane na jednolitych 

studiach magisterskich, studiach I stopnia oraz na studiach II stopnia. Podstawowym 

celem studenckich praktyk zawodowych jest nabycie umiejętności praktycznych 

uzupełniających oraz pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych. 

Realizacja praktyk miała też na celu stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju 

kompetencji zawodowych studentów uzyskanych w ramach wybranego kierunku 
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kształcenia i/lub specjalności, a także ukształtowanie odpowiednich postaw wobec 

potencjalnych pracodawców i współpracowników.  

Praktyki zawodowe są realizowane w wybranej przez studenta albo wskazanej przez 

Uczelnię jednostce gospodarczej lub instytucji. Warunkiem skierowania studenta na 

praktykę do danego przedsiębiorstwa lub instytucji jest pewność, iż będzie on miał szansę 

osiągnąć zakładane efekty uczenia się określone w programie praktyk. Przed 

skierowaniem studentów na praktykę zawodową były podpisywane indywidualne umowy 

z zakładami pracy. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są 

zajęcia poza uczelnią i praktyki zawodowe nie podlega szczegółowej weryfikacji dla 

kierunku Psychologia, gdyż art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce nie dotyczy kierunku Psychologia.  

Miejsca realizacji praktyk studentów kierunku Psychologia są wysoce zróżnicowane, co 

jest typowe dla zawodu psychologa. Lista placówek na terenie całego kraju, w których 

studenci zdobywali kompetencje w ramach praktyk w roku akademickim 2020/2021 liczy 

ponad 100 pozycji.  

W miejscach odbywania praktyk jest prowadzony systematyczny, coroczny, bezpośredni 

monitoring i kontrola realizacji praktyk w formie cyklicznych wizyt pracowników Biura 

Karier WSEI w losowo wybranych placówkach pozauczelnianych. Ze względu na sytuację 

epidemiczną i prowadzenie od roku akademickiego 2019/2020 praktyk w formie zdalnej, 

w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 

2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 511), Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 

marca 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 528) oraz Rekomendacjami Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dotyczącego realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, wizytacje miejsc realizacji 

praktyk od roku 2020 zostały zawieszone do odwołania.  

Po zakończeniu praktyk studenci wypełniają Ankietę Oceny Praktyk Zawodowych. 

Anonimowa ankieta została przeprowadzona także w roku 2020/2021, wśród studentów 

kierunku Psychologia (jednolite studia magisterskie, studia II stopnia oraz studia I stopnia) 

w celu sprawdzenia jakości kształcenia praktycznego. Ankietę wypełniło 100 studentów. 

W zdecydowanej większości studenci ocenili zrealizowane praktyki w sposób bardzo 

pozytywny. Wskazali, że instytucje, w których realizowali praktyki umożliwiały 

aktywność w zakresie różnorodnej działalności psychologicznej, np. w procesie diagnozy, 

pisania opinii czy prowadzenie rozmów z klientami. Wskazują oni także, że mieli 

możliwość zapoznania się z narzędziami psychologicznymi, które nie zawsze omawiane 

były w programie studiów. Zdecydowana większość wskazuje, że była to bardzo przydatna 

konfrontacja posiadanej wiedzy z praktyką, poprzez możliwość obserwacji i 

współuczestniczenia w pracy profesjonalistów. Studenci stwierdzili również, że 

opiekunowie stwarzali atmosferę akceptacji i wsparcia oraz cechowali się indywidualnym 

i profesjonalnym podejściem. Pojedyncze uwagi krytyczne zostały poddane analizie w 

celu zwiększenia dostępu studentów do kompetentnej i właściwej opieki ze strony 

zakładowego opiekuna praktyk. 

3. WSEI w Lublinie posiada 12 pracowni informatycznych, w których łącznie znajduje się 

240 komputerów. Stanowiska komputerowe zostały usytuowane w taki sposób, aby 

możliwość korzystania z jednego 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 
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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.   

Szczegółowo zasoby te zostały przedstawione przy okazji Kryterium 2 pkt. 3. 

4. Zarządzeniem Kanclerza i Rektora, z dniem 1 lutego 2010 roku w Uczelni zostało 

utworzone stanowisko  Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, którego 

zadaniem jest koordynowanie wszelkich działań na rzecz wsparcia osób z 

niepełnosprawnością. Obecnie rolę Pełnomocnika pełni dr Małgorzata Artymiak. Od 

roku 2011 funkcjonuje w uczelni Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zatrudniające 

dwóch pracowników: asystenta ds. studenckich oraz pełnomocnika Rektora do spraw osób 

niepełnosprawnych. Podstawą finansowania działań Biura jest dotacja na zadania 

związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia. BON realizuje  wszelkie działania wspierające 

osoby z niepełnosprawnościami m.in: 

 zostały wdrożone ułatwienia na poziomie rekrutacji – zapewniona dostępność BON dla 

osób z niepełnosprawnością,  

 prowadzone jest rozpoznawanie potrzeb studentów z niepełnosprawnością za 

pośrednictwem ankiety kierowanej do studentów na początku każdego roku 

akademickiego. Zbierane są oczekiwania i potrzeby studentów w zakresie 

kompleksowego wsparcia m in. zapotrzebowania na wsparcie asystenta, korzystanie z 

urządzeń ułatwiających udział w procesie kształcenia, 

 dodatkowo dokonywana jest indywidualna ocena sytuacji studenta z 

niepełnosprawnością pod kątem zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne, 

doradcze, psychiatryczne itp.  

 

W ramach realizowanego projektu „Uczenia dostępna” studenci z niepełnosprawnością 

uzyskali możliwość korzystania z pomocy zatrudnionego psychologa, doradcy edukacyjnego 

oraz doradcy zawodowego, a także psychiatry. Zadaniem doradcy edukacyjnego jest  

wsparcie studenta w procesie edukacyjnym w całej ścieżce kształcenia, świadczenie pomocy 

w niwelowaniu trudności wynikających z adaptacji do studiowania i funkcjonowania na 

Uczelni w roli studenta, w komunikowaniu z agendami w Uczelni, w planowaniu i organizacji 

pracy w trakcie roku akademickiego oraz rozwijanie u niego umiejętności samoorganizacji tj. 

umiejętności planowania, motywowania się, organizacji równomiernej pracy w trakcie 

studiów i kształtowanie dobrych nawyków w tym zakresie.  Aktualne doświadczenia Uczelni 

w tym zakresie polegające na objęciu niektórych studentów z trudnościami opieką 

tutora/doradcy edukacyjnego wykazało, iż wsparcie w w/w zakresie pozwala nie tylko na 

wytworzenie przez studenta umiejętności szczególnie istotnych w procesie studiowania, 

(czego efektem jest sukces edukacyjny – ukończone studia), ale także ukształtowanie 

nawyków ważnych w perspektywie przyszłej pracy zawodowej (efektywność 

zatrudnieniowa). Dotychczasowe doświadczenia Uczelni pokazały, iż szczególne znaczenie 

ma wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego. Jest ono najskuteczniejsze, jeśli realizowane 

jest w pomieszczeniach uczelni w formie spotkań w określonych terminach gwarantujących 

stałość i regularność pracy studenta ze specjalistą. Korzystanie z pomocy poza Uczelnią 

często stanowi dla studenta barierę już na etapie umówienia się na wizytę w placówce w 

innym miejscu niż Uczelnia i nie gwarantuje regularności pracy 

Realizowane wsparcie studenta z niepełnosprawnością obejmuje: 
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 Diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami  w zakresie wsparcia w edukacji 

akademickiej (ankieta), 

 Dostosowanie sposobu egzaminowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością 

(zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej, z wydłużonym czasem, powiększoną czcionką 

itp.), 

 Wsparcie w zakresie projektowania indywidualnej ścieżki organizacji studiów (IOS), 

 Możliwość wykorzystania urządzeń zakupionych do użytku studentów z 

niepełnosprawnością, 

 Wypożyczanie sprzętu – klawiatury oraz specjalistycznej myszy do komputera, przenośne 

powiększalniki, brajlowskie maszyny do pisania, programy: powiększające, 

powiększająco–mówiące, do szybkiego przygotowania materiału do druku, do 

udźwiękowienia treści dokumentów, podświetlane lupy, dyktafony, syntezatory mowy 

oraz wózki inwalidzkie. Studenci mogą nieodpłatnie wypożyczyć wybrany przez siebie 

sprzęt na okres semestru lub roku akademickiego i korzystać z niego w zależności od 

potrzeb na zajęciach lub w domu, 

 Moduły e-learningowe opracowane na platformie z dostosowaniem do osób z 

niepełnosprawnością wspomagające pracę w ramach wybranych, wskazanych przez kadrę 

i studentów przedmiotów, 

 Baza ebooków (z dostępnymi czytnikami) ułatwiająca studentom z niepełnosprawnością 

dostęp do literatury z komputerów domowych, 

 Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie ustalonym ze studentem,  

 Dowóz na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem busów specjalnie przystosowanych do 

tego celu. 

 

Znoszenie barier architektonicznych i technologicznych - siedziba BON i pełnomocnika 

spełnia minimalne wymogi dostępności architektonicznej. BON usytuowany jest w budynku 

Uczelni w głównym ciągu komunikacyjnym z zapewnieniem dogodnego wjazdu windą 

bezpośrednio z wejścia do Uczelni i swobodą manewrowania ze względu na szeroki korytarz. 

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w tym samym ciągu 

komunikacyjnym pomiędzy wejściem do uczelni a BON. Winda posiada sygnalizację 

dźwiękową. Realizowane jest w ramach projektu „Uczelnia dostępna” wyposażenie 

pomieszczeń w oznaczenia brajlowskie. Uczelnia ułatwia także percepcję dźwięku osobom z 

niedosłuchem poprzez zakupione pętle indukofoniczne. Sale dydaktyczne i pracownie 

komputerowe zostały wyposażone w dostosowany sprzęt komputerowy, biblioteka posiada 

specjalistyczny sprzęt ułatwiający studentom pracę z  publikacjami – powiększalniki, skanery, 

lupy oraz książki elektroniczne w formie e-book (wzbogacone ostatnio o ofertę wypożyczenia 

przez studentów z niepełnosprawnością czytników e-booków).  

Dotychczas Uczelnia realizowała program szkoleń podnoszących świadomość 

niepełnosprawności. Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla pracowników i studentów 

WSEI (6 warsztatów szkoleniowych dotyczących problemów osób z  niepełnosprawnością 

ruchową). Aktualnie przygotowane są szkolenia dla pracowników WSEI obejmujące 

wszystkie obszary wsparcia: technologie, procedury, wsparcie psychologiczne, standardy 

wsparcia edukacyjnego etc. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do realizacji założeń dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnością (w 

tym z zaburzeniami psychicznymi) poprzez poprawę jakości kształcenia i przygotowanie 

pracowników dydaktycznych do realizacji potrzeb tych osób,  wskazanie adekwatnych form 

wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

Szkolenie będzie zrealizowane w formie kursu wraz z pakietem materiałów multimedialnych 
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dostępnych na platformie e-learningowej Uczelni. Wszyscy pracownicy administracyjni oraz 

naukowo-dydaktyczni będą objęci obowiązkowym szkoleniem. 

5. Aparatura naukowa dostępna studentom w celu wykonywania zadań wynikających z 

programu studiów obejmuje przede wszystkim zasoby informatyczne oraz sprzętowe 

zgromadzone w Laboratoriach Psychologicznych WSEI. Laboratoria Psychologiczne 

WSEI dysponują pięcioma pomieszczeniami badawczymi dostępnymi dla studentów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym studentów z niepełnosprawnościami, co 

umożliwia prowadzenie badań na ponad trzydziestu stanowiskach. Laboratoria 

Psychologiczne WSEI wykorzystują szeroką bazą nowoczesnego sprzętu:  

 okulograficznego,  

 elektroencefalograficznego,  

 spektroskopii w bliskiej podczerwieni,  

 stymulacji przezczaszkowej  

 oprogramowania do generowania eksperymentów poznawczych,  

 tradycyjnych metod oceny dyspozycji psychofizycznych. 

Ze względu na uniwersalność i komplementarność rozwiązań posiadany sprzęt i 

oprogramowanie pozwala na zastosowanie w badaniach i diagnozowaniu w obszarze: 

psychologii biznesu, reklamy, pracy i organizacji, psychologii poznawczej, medycznej, 

klinicznej i neuropsychologii, psychomotoryki, psychologii sportu, poradnictwie 

edukacyjnym i zawodowym, psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej. Laboratorium 

wykorzystuje sprzęt, który może służyć badaniom prowadzonym w zakresie psychologii, 

neurologii czy psychiatrii. W laboratoriach wykorzystywany jest proces przezczaszkowej 

stymulacji magnetycznej (rTMS - stosowany w terapii wielu zaburzeń neurologicznych i 

psychiatrycznych, takich jak: depresja, udary mózgu, migrena, choroba Parkinsona, dystonia, 

szum uszny i halucynacje słuchowe). Laboratorium umożliwia prowadzenie badań w zakresie 

psychofizjologicznych uwarunkowań procesu przetwarzania informacji w trakcie stymulacji 

polisensorycznej (określenie czynników zawiązanych z rodzajem, intensywnością i sekwencją 

bodźców pozwalających na optymalne przetwarzanie informacji o krytycznym znaczeniu dla 

podejmowanych decyzji). W laboratorium można dokonywać analizy potencjałów 

wywołanych EEG SEP (Somatosensory Evoked Potentials) wykorzystywanych do oceny 

ryzyka wystąpienia problemów percepcyjnych i utraty świadomości lub samoregulacji. Sprzęt 

pozwala badać efektywność uczenia się w stanie monitorowanej relaksacji (tempo 

przyswajania i trwałość wiedzy). Możliwa jest ocena dyspozycji do skutecznego reagowania 

na przeciążenia polisensoryczne (badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania pracy 

mózgu w EEG) oraz przydatności relaksacji dla skutecznego odreagowywania stresu 

związanego z przeciążeniami powstającymi w sytuacji zadaniowej. 

Potencjał Laboratoriów Psychologicznych WSEI umożliwia pracownikom naukowym i 

studentom po odpowiednim przeszkoleniu przykładowo: 

 Badania neuromarketingowe, ocena reklam i wizualizacji, zachowania konsumenckie, 

eyetracking półki (mapy cieplne i mapy fiksacji), 

 Badania wizerunku marki i wizualizacji kampanii, 

 Badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod neuroobrazowania pracy mózgu EEG, 

 Badania nad biofeedbackiem, 

 Badania zastosowań i skuteczności nieinwazyjnej przezczaszkowej stymulacji 

magnetycznej (rTMS) w psychiatrii i neurologii 

 Modelowanie i badanie interfejsów mózg-komputer (BCI), 

 Badania wariograficzne pracowników, 

 Badania psychologiczne sprawców i ofiar wypadków, 
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 Diagnostyka kierowców, operatorów maszyn, pracowników transportu, 

 Badania sportowców, pomiar koordynacji sensomotorycznej i zdolności motorycznych, 

 Eksperymenty z szybkim uczeniem w relaksie, 

 Badania sprawności poznawczej i manualnej rekrutowanych pracowników, analiza tempa 

przyswajania oraz trwałość wiedzy i umiejętności kluczowych dla obsługi sprzętu 

transportowego i przemysłowego, 

 Analizę psychologicznych następstw wypadków komunikacyjnych, 

 Badania nad umysłem, pomiar funkcji uwagi (podzielności, selekcji informacji, 

wydłużonej czujności, koncentracji), pamięci i wyobraźni). 

Rozwój i doskonalenie infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania 

specjalistycznego i materiałów dydaktycznych - urządzenia i oprogramowanie Laboratoriów 

Psychologicznych WSEI - podlegają systematycznej aktualizacji w ramach realizowanych 

projektów badawczych oraz inwestycji własnych Uczelni: 

 W roku 2018 uzupełniono oprogramowanie Laboratoriów o oprogramowanie do 

budowania eksperymentów PsychoPy 3.0, aktualizowane systematycznie, obecnie w 

wersji standalone Release 2021.2.3 w środowisku Python 3.10.  

 W roku 2018/2019 zaktualizowano infrastrukturę informatyczną Laboratoriów 

Psychologicznych WSEI, udostępniając zasoby macierzy dysków sieciowych 

Laboratoriów do wykorzystania w sieci ogólnouczelnianej. Wprowadzono też dostęp do 

licencji sieciowej Matlaba na terenie całej Uczelni, poszerzając dotychczasową skalę 

dostępu.  

 W roku 2020 zakupiono nowe urządzenie służce do nieinwazyjnej spektroskopii w 

bliskiej podczerwieni. Urządzenie fNIRS (functional near infrared spectroscopy) 

zakupione ze środków własnych Uczelni zostało wykorzystane w badaniach rozpoczętych 

w ramach projektu E-MOTION - potential of hypersensitivity, wstrzymanego z powodu 

epidemii Covid.  

 W roku 2021 zakupiono ze środków własnych Uczelni aktualizację oprogramowania i 

testów Wiedeńskiego sytemu Testów. Po przeprowadzeniu oceny wykorzystania 

poszczególnych testów w pracach badawczych dokonano zakupu aktualizacji 

oprogramowania systemowego WST na 3 stanowiskach i zakupiono 8 aktualizacji lub 

nowych wersji oprogramowania do testów: Test RT (czas reakcji prostej i złożonej); Test 

DT (podejmowanie decyzji); Test CORSI (blokowy test rozpiętości pamięci); Test INHIB 

(hamowanie reakcji); Test NVLT (niewerbalny test uczenia się); Test SMK (koordynacja 

sensomotoryczna); Test SWITCH (przełączanie się między zadaniami); Test WAF 

(bateria do badania różnych aspektów uwagi); Test AHA (nastawienie do pracy). 

 

6. Biblioteka WSEI wchodzi w skład Centrum Informacji Naukowej i stanowi podstawę 

systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego wspomaganiu kształcenia 

studentów 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 okresową ewaluację działalności 

naukowej, działalność Wydawnictwa Naukowego WSEI Innovatio Press oraz pracą kół 

naukowych studentów. Biblioteka zlokalizowana jest w nowym budynku, wzniesionym w 

2013 r. o łącznej powierzchni 307m2. 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. Biblioteka jest 

skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi 

biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i 
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rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet. Sprzęt zgormadzony w 

czytelniach zapewnia osobom z niepełnosprawnością pełne korzystanie z zasobów 

bibliotecznych, informacyjnych oraz edukacyjnych. 

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 kolekcji książek w postaci elektronicznej z pięcioma 

jednoczesnymi dostępami dla czytelników. Stale rozwijane są też zasoby biblioteczne w 

języku angielskim. 

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 dziedziny nauk społecznych, w 

tym dyscyplin niezbędnych do kształcenia na kierunku Psychologia. 

Systematycznie rozwijane są także zasoby biblioteczne w 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 

453 tytuły są z zakresu nauk społecznych, w tym psychologii i pedagogiki, nauk o zdrowiu 

oraz medycyny. 

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, 21 sztuk plansz dydaktycznych „Edukacja prozdrowotna. Pierwsza 

pomoc” oraz mapy. Łącznie zbiory specjalne liczą ponad 2 000 sztuk. 

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. 

Zasoby biblioteczne zapewniają prawidłową realizację zajęć dydaktycznych, w szczególności 

służą przygotowaniu studentów do pracy w zawodzie psychologa na współczesnym rynku 

pracy. Służy temu także bogaty, nowoczesny i stale uaktualniany zbiór narzędzi z zakresu 

diagnozy psychologicznej. Zbiór testów psychologicznych liczy 133 tytuły w 592 

egzemplarzach. 

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 wiedzy 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 
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zagranicznych czasopism elektronicznych: Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science. W 

ramach tej licencji uzyskaliśmy także bezpłatny dostęp do zagranicznych elektronicznych baz 

danych: SCOPUS i WEB OF SCIENCE, EBSCOhost (dostęp jest finansowany przez 

MNiSW). Umożliwia to dostęp czytelników WSEI do światowych zasobów informacji 

naukowej i profesjonalnej. 

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 (duża kolekcja najnowszej literatury 

fachowej w języku angielskim), od wykładowców i studentów WSEI. Część zasobów  

pochodzi z funduszy projektowych 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: 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, a także Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu. 

Studenci WSEI mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek na warunkach określonych 

odrębnie przez każdą bibliotekę. 

7. Głównym celem oceny bazy dydaktycznej, naukowej, bibliotecznej, informatycznej 

oraz systemu biblioteczno-informacyjnego i edukacyjnego jest zapewnienie 

prawidłowej realizacji zajęć i umożliwienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się zgodnie ze standardami jakości kształcenia i jednocześnie rozwój oraz doskonalenie 

ocenianych obszarów. 

W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w WSEI w Lublinie 

(Uchwała Senatu nr 5/2019/2020 z dnia 06.02.2020 w sprawie przyjęcia Systemu Zarządzania 

Jakością Kształcenia WSEI oraz przyjęcia Polityki Zapewniania Jakości WSEI) opis działań i 

zasad postępowania związanych z oceną infrastruktury i wyposażenia zawarty jest w 

procedurze nr 11 Ocena infrastruktury i wyposażenia (w tym specjalistycznych laboratoriów, 

pracowni sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia studiów). Zasady związane z 

aktualizacją zasobów bibliotecznych oraz weryfikacją elektronicznych zasobów wiedzy w 

Uczelni ujęte zostały w procedurze nr 12 Aktualizacja zasobów bibliotecznych i 

elektronicznych zasobów wiedzy. Monitorowanie i ocena infrastruktury dydaktycznej i 

naukowej na Wydziałach, kontrola innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia jest 

zadaniem Dziekanów Wydziałów. Ocena i przegląd infrastruktury dydaktycznej, bibliotecznej 

i informatycznej, wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych, 

zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych, w których odbywają się zajęcia jest 

dokonywana przez Uczelniana Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia. Ocena 

infrastruktury i wyposażenia dokonywana jest z udziałem nauczycieli akademickich, osób 

prowadzących zajęcia, studentów.  
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

   

1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi szeroką i ponadprzeciętną 

współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca ta jest istotnym 

elementem wpływającym na jakość kształcenia na wszystkich kierunkach, w tym także na 

kierunku Psychologia. Współpraca ta jest realizowana w różnych formach i ma różny 

zasięg. Partnerami Uczelni są instytucje naukowe, przedsiębiorstwa z różnych sektorów 

gospodarki i jednostki administracji publicznej. Współpraca z otoczeniem społeczno- 

gospodarczym Uczelni w ramach wszechstronnego i nowoczesnego kształcenia to przede 

wszystkim: 

 działalność Zespołu Ekspertów Społeczno-gospodarczych przy WSEI, złożonego z 

pracodawców reprezentujących czołowe instytucje i zakłady pracy regionu lubelskiego, 

 udział przedstawicieli pracodawców w pracach Konwentu Uczelni oraz Wydziałowej 

Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

 udział przedstawicieli pracodawców w ocenie programu kształcenia na kierunku oraz 

formułowanie postulatów w tym zakresie (np. wnioskowanie o nowe specjalności na 

każdym poziomie studiów, czego przejawem są wszystkie specjalności na studiach I 

stopnia, uruchomienie Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i 

Młodzieży, a także aktualne prace przygotowawcze do uruchomienia na studiach 

jednolitych i studiach II stopnia specjalności z psychologii klinicznej oraz Lubelskiej 

Szkoły Psychoterapii WSEI)  

 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 we wdrażaniu studentów do aktywności zawodowej, począwszy od ofert 

Biura Karier i organizowanie dla studentów praktyk, staży, aż po wsparcie 

w poszukiwaniu pracy,  

 w tym nurcie mieści się także prowadzenie przez WSEI studiów dualnych i związane z 

tym bezpośrednie łączeniu pracodawców ze studentami, a także promocja 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).  

Przykłady takich działań to m.in.: 

 inicjatywy naukowe jak np.:  

- Międzynarodowy Dzień Osób Wysoko Wrażliwych - obchody Międzynarodowego Dnia 

Osób Wysoko Wrażliwych były organizowane w październiku 2020 roku. Gospodarzem 

wydarzenia było Miasto Rzym. WSEI było współorganizatorem wydarzenia. Seminarium 

było kierowane do nauczycieli, rodziców, wychowawców, dyrektorów szkół, psychologów, 

pedagogów, logopedów i terapeutów. Seminarium odbyło się w formie online, udział w nim 

wzięło kilkaset osób z całego świata;  

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wiosna jesieni” (odbyła się 9 grudnia 2020 roku. 

Partnerami były: Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu 

Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Zakład Psychologii Rozwojowej Wydziału 

Społeczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego w Brześciu im. A. Puszkina; Katedra 
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Pracy Socjalnej i Resocjalizacji Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego 

Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W konferencji brali udział przedstawiciele 

stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami starszymi;  

- Międzynarodowa Konferencja „Model wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (odbyła się 10.06.2021 r. Zaprezentowane podczas niej 

materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu „E-MOTION. Potential 

of highlysensitivity”, który koncentruje się na opracowaniu modelu wsparcia dzieci wysoko 

wrażliwych we współpracy z ich rodzicami i nauczycielami przedszkoli oraz szkół 

podstawowych. Adresaci Konferencji to: organy prowadzące przedszkola oraz szkoły 

podstawowe, dyrekcje przedszkoli oraz szkół podstawowych, przedstawiciele Ośrodków 

Doskonalenia Zawodowego, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 

Psycholodzy i Pedagodzy. Patronatu medialnego udzieliło Polskie Radio Lublin, TVP3 

Lublin i Kurier Lubelski;  

- Seminarium Naukowe pt.:”Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny Wyzwaniem Współczesności” 

(w formie hybrydowej odbyło się pod patronatami: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, a także patronów medialnych: Magazynu Pielęgniarki i Położnej, TVP3 

Lublin i Polskiego Radia Lublin;   

- Konferencja naukowa „Budowanie odporności psychicznej dzieci w ramach Tygodnia 

Wysokiej Wrażliwości” - Pierwsza w Polsce konferencja Naukowa poświęcona „Budowaniu 

odporności psychicznej dzieci w ramach Tygodnia Wysokiej Wrażliwości” organizowana 

była w dniach od 4-8 października 2021 roku. Adresatami konferencji były m.in. szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, 

pracownicy różnego typu poradni. W konferencji łącznie udział wzięło kilkaset osób (w 

formie online jak i fizycznie w budynku WSEI).   

 współpraca w zakresie organizacji praktyk i staży jest jednym z kluczowych 

elementów procesu kształcenia. Na praktykach studenckich studenci mają możliwość 

rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów. Mogą również 

prowadzić badania, będące podstawą przygotowania pracy dyplomowej. Dzięki temu 

lepiej przygotowują się do przyszłej pracy zawodowej. Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie ma podpisane umowy z wieloma instytucjami i firmami – ich wykaz 

stale się rozrasta i w bieżącym roku akademickim ma już ponad 100 pozycji. Lista firm, w 

których dotychczas swoje praktyki zawodowe realizowali studenci kierunku Psychologia 

obejmuje placówki nie tylko z Lublina i województwa lubelskiego, ale również z innych 

regionów Polski; 

 współpraca ze szkołami, obejmująca m. in. następujące inicjatywy:  

- Projekt własny „Szkoła pod patronatem” – którego głównym celem jest wspieranie 

wszystkich inicjatyw szkół ponadpodstawowych zmierzających do rozwoju i samorealizacji 

uczniów i nauczycieli oraz podejmowania wspólnych działań dla poszerzenia wiedzy, 

podnoszenia efektów kształcenia i zainteresowań młodych ludzi. Projekt otwiera nowe 

perspektywy, które pozwalają uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwiają 

dokonanie wyboru ścieżki zawodowej;  

- Dni Otwarte WSEI - ponad 700 uczniów z całego województwa lubelskiego skorzystało w 

2020 roku z zaproszenia na Dni Otwarte Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizowała w 2020 roku Dni Otwarte aż 

trzykrotnie, poświęcając każdy dzień określonym Wydziałom i konkretnym ścieżkom 

kształcenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu odwiedzająca Uczelnię młodzież mogła lepiej skupić 
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się na konkretnych zagadnieniach i poznaniu możliwości, jakie dają ukończone studia w 

przyszłej pracy zawodowej. Wykłady tematyczne, pokazy sprzętu i laboratoriów mają pomóc 

młodym ludziom w wybraniu dla nich najlepszego kierunku studiów; Dni Otwarte w 2021 

roku z powodu epidemii nie odbyły się w tradycyjny sposób. Nie mogliśmy zaprosić chętnych 

osób do budynku Uczelni, ale mogliśmy za to gościć na ekranach komputerów i smartfonów 

w ich domach. Nasze Wirtualne Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem i co 

najważniejsze- wciąż są dla dostępne;   

- Projekt „Szkoła Innowacji” skierowany jest do szkół ponadpodstawowych: liceów, 

techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Celem projektu jest 

wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna 

edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca 

międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. W 

kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele władz Uczelni, samorządu, szkół oraz 

przedsiębiorcy. Konkursowi patronują Minister Edukacji i Nauki, Minister Rozwoju, Pracy i 

Technologii, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski 

Kurator Oświaty. Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach. 

Oprócz wyróżnienia dla instytucji, WSEI nagradza również dyrektorów, nauczycieli, 

uczniów–liderów innowacji, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju naszego 

województwa wdrażając innowacje edukacyjne. Wyróżniona zostaje również „Innowacyjna 

Biblioteka” i „Innowacyjna inicjatywa”. Do tej pory w konkursie udział wzięło ponad 200 

szkół z terenu województwa lubelskiego;  

- Projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - jego głównym celem jest wspieranie uczniów 

klas 4-6 szkoły podstawowej w rozpoznawaniu własnych uzdolnień, rozwoju zainteresowań i 

kompetencji psychospołecznych, 

2.Aktualnie, w realiach rynku edukacyjnego i rynku pracy w Polsce, mamy do czynienia z 

sytuacją oczekiwania od absolwentów pełnego przygotowani do pracy na coraz bardziej 

wymagającym i szybko zmieniającym się rynku pracy. Jednym z praktycznych sposobów 

spełniania tych oczekiwań są trafnie zaplanowanie, zorganizowane i ewaluowane praktyki 

zawodowe w konkretnych instytucjach i dla konkretnych pracodawców. Uwzględniając ten 

wymiar WSEI w Lublinie stale podejmuje działania zmierzające z jednej strony do jak 

najlepszego, odpowiadającego potrzebom pracodawców oraz rynku pracy przygotowania 

absolwentów, z drugiej strony podejmuje różne aktywności w zakresie współpracy z rynkiem 

pracy nie tylko lubelskim. Jednym z elementów tej aktywności jest prowadzony przez 

uczelnię monitoring i ewaluacja przebiegu praktyk zawodowych, realizowany z 

uwzględnieniem opinii i ocen pracodawców, co pozwala odpowiednio do wymagań 

rzeczywistości edukacyjnej kształtować szczegółowe treści kształcenia. Podstawą kontroli 

przebiegu i efektów praktyk na kierunku Psychologia jest Arkusz kontroli praktyk studenckich 

– wykorzystywany corocznie w losowo wybranych placówkach, w których studenci odbywali 

praktyki zawodowe, dzięki niemu ewaluacji poddawane są następujące aspekty praktyki 

zawodowej: 

 warunki organizacyjne praktyki (obecność studenta w dniu kontroli praktyki; wyznaczenie 

zakładowego opiekuna praktyki; ustalenie z opiekunem planu praktyki; zgodność planu z 

programem praktyk; stwierdzone odstępstwa od programu praktyki), 

 zadania i czynności realizowane przez studenta w dniu kontroli praktyk (zgodność 

zadań/czynności z programem i planem praktyk; czas przewidziany na realizację zadań; 

poprawność merytoryczna wykonywanych przez studenta czynności; wykorzystanie czasu 

pracy; wykorzystane metody i formy pracy; dostosowanie metod i form pracy do 

realizacji zadań i celów) , 
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 opinia przedstawiciela instytucji, w której praktykant odbywa praktykę (stosunek 

praktykanta do obowiązków wynikających z planu/programu praktyki; merytoryczne 

przygotowanie studenta do realizacji programu praktyki; postawa praktykanta wobec 

adresatów jego działań; stosowanie się praktykanta do uwag/wniosków/poleceń 

formułowanych przez zakładowego opiekuna praktyki. 

Wyniki i wnioski z tych badań wykorzystywane są do modyfikowania i doskonalenia 

realizacji praktyk zawodowych w ten sposób, aby miejsca odbywania praktyk w sposób 

optymalny przygotowały studentów do przyszłej pracy zawodowej. 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

1. W Wyższej szkole Ekonomii i Innowacji (w tym na kierunku Psychologia) istnieją 

warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu procesu kształcenia (zgodnie z planami 

rozwoju kierunku, a także strategią rozwoju Uczelni). Nauczyciele akademiccy są 

przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych. Ponadto 

wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także 

tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym 

podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. 

Umiędzynarodowienie studiów stanowi kluczowy element realizacji zadań dydaktycznych 

i jest uwzględnianie w planie rozwojowym Uczelni. Dzięki międzynarodowej współpracy 

i wymianie, realizowanych w ramach programu ERASMUS+, zarówno studenci kierunku 

Psychologia, jak i wykładowcy kierunku Psychologia mają możliwość zdobywania 

unikatowych doświadczeń, poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także 

prezentowania własnego dorobku naukowego na arenie międzynarodowej.  

2. W ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy WSEI w Lublinie a 

instytucją przyjmującą (legitymującą się Kartą Erasmus Charter for Higher Education – 

ECHE) studenci kierunku Psychologia mogą wyjeżdżać na studia za granicę, wybierając 

uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające kierunkowi studiów 

uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego stopnia, II 

stopnia i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.  

WSEI wspiera w procesie wymiany międzynarodowej również studentów posiadających 

status obcokrajowca (głównie dotyczy to studiujących na kierunku Psychologia obywateli 

Ukrainy).  

Modułowo-przedmiotowy charakter zajęć, realizowany w ramach programu nauczania na 

kierunku Psychologia umożliwia studentom realizowanie indywidualnych zainteresowań. 

Dzięki nauczaniu języków obcych, najczęściej wybieranego j. angielskiego oraz 

umiędzynarodowieniu kształcenia studenci poprzez realizację programów nauczania, 

uczestniczą w zajęciach zagranicznych naukowców, realizujących na WSEI staże 

naukowe. Studenci korzystają także z możliwości uzupełniania wiedzy przez analizę 

specjalistycznych naukowych tekstów publikowanych w j. angielskim (i innych obcych 

językach) w czasopismach rekomendowanych przez MEiN, co przekłada się na aktywny 

udział w międzynarodowych konferencjach – 13 studentów (VI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa ŚWIATŁO I DŹWIĘKI Psychologiczne i Interdyscyplinarne 

Uwarunkowania Niepełnosprawności Sensorycznej (2017); udział stażowy w projektach 

międzynarodowych - 4 studentów („E-MOTION. Potential of highlysensitivity” / 2018; 

"High sensitivity - innovative module in human sciences" (HSP) / 2020; “PRO-MOTION. 

Sensitive career management" (2020) oraz podejmowanie prób publikowania artykułów – 

2 osoby (Link between sensory processing sensitivity and self-esteem using the example 

of a group of polish adolescents, złożony do czasopisma Journal of Communication And 

Behavioural Sciences (2021). 

3. Wyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji w Lublinie uzyskała w dniu 15 grudnia 2018 roku 

decyzją Krajowej Komisji Akredytacyjnej Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, 

ustanowionego przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFTA 

akredytację Europejskiego Certyfikatu Psychologa. Certyfikat został ustanowiony w celu 

promowania swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych 

krajach Unii Europejskiej, zapewnienia jednolitych i wysokich standardów, oraz 

wprowadzenia Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym wykazani byliby 
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psychologowie spełniający profesjonalne i etyczne wymogi związane z zawodem 

psychologa. Uzyskana akredytacja potwierdza, że program nauczania 5-letnich 

jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach: psychoprofilaktyka i pomoc 

psychologiczna; psychologia organizacji i zarządzania; psychologia społeczna; 

psychologia sądowa i penitencjarna prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie jest zgodny ze standardami EuroPsy. Dzięki temu absolwenci 

kierunku Psychologia na WSEI mają zapewnioną promocję mobilności psychologów w 

Europie.  

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem 

studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. W celu 

podniesienia kompetencji językowych, umożliwiających korzystanie z aktywności 

związanych z umiędzynarodowieniem studiów na kierunku Psychologia studenci odbywają 

zajęcia z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego w wymiarze dla 

studiów: 

 I stopnia stacjonarne: semestr 2 (35 godzin), semestr 3 (35 godzin), semestr 4 (35 godzin) 

i semestr 5 (45 godzin) -  łącznie 150 godz.; 

 I stopnia niestacjonarne – semestr 2 (25 godzin), semestr 3 (25 godzin), semestr 4 (25 

godzin) i semestr 5 (25 godzin) - łącznie 100 godzin; 

 II stopień studia stacjonarne – semestr 1 (35 godzin)  

 II stopień studia niestacjonarne – semestr 1 (35 godzin)  

 Jednolite magisterskie stacjonarne: semestr 2 (35 godzin), semestr 3 (35 godzin), semestr 

4 (35 godzin) i semestr 5 (45 godzin) -  łącznie 150 godz.; 

 Jednolite magisterskie niestacjonarne– semestr 2 (25 godzin), semestr 3 (25 godzin), 

semestr 4 (25 godzin) i semestr 5 (40 godzin) - łącznie 115 godzin; 

Studenci kierunku Psychologia mają możliwość uzyskania międzynarodowego 

certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 2 różnych poziomach 

B1, B2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(CEFR). Preferowanym językiem obcym w zastosowaniu zawodowym na kierunku 

Psychologia jest język angielski, aczkolwiek studenci mogą wybrać również język  

rosyjski i niemiecki.  

4. Na kierunku Psychologia studenci i pracownicy badawczo-dydaktyczni WSEI wizytowali 

w różnych formach współpracy i wymiany międzynarodowej następujące uczelnie: 

Universidad de La Laguna (Hiszpania), Universidad de Alicante (Hiszpania), Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja), Universidad de Huelva (Hiszpania), 

Instituto Universitário da Maia (ISMAI – Portugalia). W latach 2017-2021 realizowane 

formy współpracy w ramach Erasmus+ obejmowały: mobilność kadry na szkolenia (7), 

mobilność kadry w celach dydaktycznych (3) oraz mobilność studentów na studia (2).  

Umiędzynarodowienie aktywności badawczo-naukowej pracowników kierunku Psychologia 

WSEI wyraża się w zaangażowaniu w realizację projektów w ramach programów Erasmus+. 

Są to między innymi:  

 BRinging STEM into Active aging (czas realizacji: 2020-2022, partnerzy: Mine Vaganti 

NGO (Włochy);  Foro de Formacion y Ediciones, S.L.U. (Hiszpania); System Dynamics 

Italian Chapter (Włochy); "Horizont ProConsult" EOOD (Bułgaria);  

 High sensitivity - Innovative Module in human sciences (czas realizacji: 2020–2023, 

partnerzy: Uniwersytet Alicante, Miasto Rzym, Stowarzyszenie Psychologów Rumunia);  
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 CTApp: Teaching Students Computational Thinking Through a Mobile Application (czas 

realizacji: 2020-2023, partnerzy: Centre for Advancement of Research and Development 

in Educational Technology Ltd - CARDET / Cypr; Innova SRL / Włochy; Aspire-Igen 

Group Limited / Wielka Brytania, Innovation Frontiers / Grecja);  

 PRO-MOTION. Sensitive career management (czas realizacji: 2021-2024, partnerzy: 

Uniwersytet Alicante, Miasto Rzym, Stowarzyszenie Psychologów Rumunia, PRIOS - 

Norwegia, badawcza organizacja, Stowarzyszenie Startupów – Portugalia);  

 Improving didactics, education and learning in higher education with online serious game 

creator (czas realizacji: 2020-2022, partnerzy: Ingenious Knowledge GmbH / Dania, 

Universitatea Din Pitesti /Rumunia, University of Dundee / Wielka Brytania, Universidad 

A Distancia de Madrid / Hiszpania);  

 Emotional Intelligence on labour market (czas realizacji: 2019-2022, partnerzy: Amadeus 

/ Holandia; Fundatia Danis / Rumunia; Alzira / Hiszpania; Personnal Training / Bułgaria);  

 VET Up for the Excellence in Vocational Education in Europe (czas realizacji: 2019-2022, 

partnerzy: GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle de l Acade / Francja, 

Association of Instituions for Vocational Training / Bułgaria; 3S Research Laboratory – 

Forschungsverein / Austria, Ayuntamiento de Alzira / Hiszpania);  

 Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling (czas realizacji: 

2018-2021; partnerzy: Altindag Ilce Milli Egitim Mudurlugu / Turcja); Altındağ 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Turcja; Tum Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Kurumlari 

Dernegi / Turcja; Universytet Maribor; Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve 

Ticaret A.S. / Turcja; Polo Europeo Della Conoscenza Europole / Włochy);  

 E-MOTION - potencial of hypersensitivity (czas realizacji: 2018-2021, partnerzy: Miasto 

Rzym / Włochy; Uniwersytet Alicante / Hiszpania; Universytet La Laguna / Hiszpania; 

Expert Psy / Rumunia; Breisha / Macedonia Północna);  

 Multidimensional Analytical Training in Education (czas realizacji: 2016-2019, partnerzy: 

Uniwersytet Witolda Wielkiego / Litwa; Uniwesytet Alicante / Hiszpania; Uniwersytet La 

Laguna / Hiszpania). 

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni kierunku Psychologia WSEI aktywnie uczestniczą w 

międzynarodowych zespołach i prezentują wyniki prac badawczych na międzynarodowych 

konferencjach naukowych (2017-2; 2018 – 2; 2019 – 3; 2020 – 2; 2021 – 3), w tym jako 

goście honorowi (2020 i 2021: Ural Federal University, Jekaterynburg, Rosja). Zapraszani są 

do współorganizowania znaczących wydarzeń naukowych (3-17.09.2021 udział 2 

pracowników naukowo-dydaktycznych WSEI w Komitecie Organizacyjnym European 

Conference for Developmental Psychology - Summer Tour September 2021: Developmental 

Trends: Concerns and Opportunities / online z inicjatywy European Association for 

Developmental Psychology). 

 

5. W latach 2017-2021 wizyty stażowo-szkoleniowe w Instytucie Psychologii i Nauk o 

Człowieku odbyli wykładowcy z Universidad de Huelva (Hiszpania). Pod opieką prof. dr 

hab. B. Kaczmarka odbyli szkolenia z nowych technik obrazowania pracy mózgu w 

laboratorium psychologicznym wyposażonym w zestaw najnowocześniejszych 

dostępnych obecnie urządzeń do TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), Wiedeński 

System Testów, pierścień Landolta, noktometr, aparat do pomiaru otoemisji akustycznej 

(OAE), audiometr kliniczny wysokoczęstotliwościowy, posturograf, miernik czasu reakcji 
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prostej i złożonej, aparat Piórkowskiego, tablice Poppelreutera, aparat krzyżowy, 

wirometr, stereometr, aparat EEG, aparat Q-EEG, wariograf oraz lustro fenickie . 

6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz doskonalenie warunków sprzyjających 

podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływ rezultatów umiędzynarodowienia na 

program studiów i jego realizację sposobów jest systematycznie monitorowany. 

Pracownicy korzystający z różnych form mobilności międzynarodowej są zobligowani do 

sporządzania raportów po odbytym szkoleniu czy stażu. Raporty i dokumentacja 

potwierdzająca realizację różnych aktywności są archiwizowane w Centrum Projektów i 

Współpracy Międzynarodowej WSEI. Współpraca z Centrum umożliwia podnoszenie 

efektów, oceny warunków i sposobu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku Psychologia. Uczelnia podejmuje próby włączenia się w 

międzynarodowe sieci uniwersytetów, analizowane są dostępne źródła finansowania 

procesów umiędzynarodowienia m. in. Erasmus+ program 2021-2027, akcja kluczowa 2 

Współpraca organizacji i instytucji, działania JEAN MONNET w dziedzinie kształcenia 

wyższego, mieszane programy intensywne; NAWA Program WELCOME TO POLAND. 

Do oceny sposobów, częstości i zakresu oraz oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak 

również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację 

służy procedura: UKJK-O-16 czyli systematycznie uzupełniany Arkusz oceny warunków i 

sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku 

Dodatkowe informacje: 

W WSEI od lat funkcjonuje Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej, którego 

głównym zadaniem jest podejmowanie aktywności wspierających proces 

umiędzynarodowienia Uczelni. Główne zadania Centrum to koordynowanie współpracy 

międzynarodowej WSEI, w tym wspieranie studentów i pracowników w organizacji działań 

mobilnościowych, w programach wymiany i praktyk międzynarodowych (ERASMUS+, 

wymiany bilateralnej itp.), poszukiwaniu zagranicznych partnerów lub zgłaszanie 

pracowników naukowo-dydaktycznych WSEI jako ekspertów do realizacji 

międzynarodowych zadań projektowych (ERASMUS+). 
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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 

1.Uczelnia realizuje formy wsparcia zorientowane na całościowy rozwój studentów 

zarówno pełnosprawnych, jak i z różnymi niepełnosprawnościami. System wsparcia jest 

dostosowywany do potrzeb studentów z niepełnosprawnością przez działalność Biura ds. 

Osób Niepełnosprawnych, kierowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Działalność biura obejmuje wspieranie m.in. poprzez: pracę asystentów 

osoby niepełnosprawnej (poruszanie się po Uczelni, sporządzanie notatek itp.), zajęcia 

sportowe na hali, zajęcia dodatkowe (ICT itp.), przystosowanie pracowni komputerowych 

(specjalne biurka i podpórki, trackballe, przenośny powiększalnik, syntezator mowy, 

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, wparcie dla kadry w zakresie pracy ze studentami z 

niepełnosprawnością. Przykładem takich działań jest też zakup w roku akademickim 

2020/2021 (w ramach dotacji MEN na zadania związane z zapewnieniem osobom 

niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia) przez Bibliotekę 

WSEI 672 podręczników w wersji elektronicznej z jednoczesnym dostępem dla 5-ciu 

czytelników. Wsparciem tym zostali objęci studenci niepełnosprawni ze wszystkich 

kierunków. 

2.Tworzone są warunki do aktywizowania uczenia się, rozwoju indywidualnego, 

społecznego, naukowego i zawodowego, co w konsekwencji sprzyja wejściu absolwentów 

na rynek pracy. 

 W wymiarze naukowym wsparcie przybiera kilka form. Należy do nich m. in.;  

Koło Naukowe Studentów Psychologii „INNOWACJA”. Jest to organizacja studencka 

zapewniająca możliwość rozwoju naukowego, w której studenci mają możliwość 

planować i realizować projekty badawcze oraz analizować i opracowywać ich wyniki. Na 

tej bazie przygotowywane są publikacje i wystąpienia konferencyjne (np. w latach 2018-

2021 studenci przedstawili referaty na 15 konferencjach naukowych oraz złożyli 2 

artykuły naukowe). Działania te służą poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu 

metodologii i statystycznej analizy danych.  

Poza Kołem Naukowym studenci mają możliwość realizacji własnych i dodatkowych 

badań pod opieką tutora – pracownika naukowo-dydaktycznego uczelni. Studenci 

współpracują także z pracownikami w ramach realizowanych grantów i projektów 

uczelnianych.  

W trakcie konferencji naukowych organizowanych przez Uczelnię odbywają się sesje 

studenckie, dające możliwość wystąpień i spotkań naukowych z przedstawicielami innych 

uczelni (np. sesja studencka w trakcie konferencji „Wiosna jesieni: o satysfakcji życiowej 

osób starszych”, WSEI 17.06.2021).  

W trakcie realizacji działań naukowych studenci należący do Koła lub pod opieką tutora 

mają możliwość korzystania z zasobów laboratorium (m.in. badania eyetrackingowe, eeg, 

funkcji poznawczych z wykorzystaniem Wiedeńskiego Systemu Testów).  

Dodatkowo w r. ak. 2020/2021 zakupiono z budżetu Uczelni dwie elektroniczne bazy 

dostępne online na wszystkich komputerach w siedzibie Uczelni: System Informacji 

Prawnej Legalis oraz System Informacji Prawnej Legalis ADMINISTRACJA, zawierające 

elektroniczne wersje podręczników, czasopism, aktów prawnych, orzecznictwa, 
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komentarzy i interpretacji, wzorów pism i umów. Bazy te są wykorzystywane do ćwiczeń  

ze studentami podczas zajęć na Uczelni oraz do indywidualnego użytku studentów z 

niepełnosprawnościami. 

 Procesowi uczenia się studentów towarzyszą konsultacje z pracownikami naukowo-

dydaktycznymi, dostęp do biblioteki (w tym zasobów on-line, m.in. „Libra”), rówieśnicze 

korepetycje (w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego). Wymienione 

formy wspierania nabywania efektów uczenia się są uzupełnione o rozwiązania e-

learningowe i cyfrowe. Uczelnia posiada i studenci korzystają adekwatnie do 

zapotrzebowania z wirtualnych klas dających możliwość synchronicznej komunikacji w 

formie audio-video, platformy e-learningowej z materiałami dydaktycznymi, materiałami 

do zajęć, materiałami edukacyjnymi (np. cykl webinarów wspierających naukę statystyki), 

testami wiedzy w formie on-line. Studenci mają też możliwość zdalnego korzystania z 

cyfrowych laboratoriów (np. korzystanie z prywatnych komputerów z maszyny wirtualnej 

z preinstalowanym oprogramowanie do analiz statystycznych wyników badań). 

3.Mobilność studentów gwarantuje udział uczelni w programie Erasmus+ (od roku 2014, 

aktualnie w nowej perspektywie 2021-2027/28, wcześniej program „Uczenie się przez całe 

życie”), który umożliwia realizację części studiów lub praktykę/staż zawodowy w instytucjach 

zagranicznych (uczelnie, pracodawcy). W roku 2021 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027, tym 

samym może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu 

ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. Program daje także możliwość praktyki i 

wyjazdu absolwentom. 

Wchodzenie na rynek pracy i kontynuowanie edukacji wspiera dostępne dla studentów 

Biuro Karier. Działalność biura jest zorientowana na: korzystanie z banku ofert pracy, 

praktyk, staży, porad w zakresie opracowywania dokumentów aplikacyjnych i 

przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, wsparcia ze strony doradcy zawodowego. 

Biuro pośredniczy także w nawiązywaniu kontaktów firm z kandydatami do pracy 

(prezentacja firm, udział w procesie rekrutacyjnym). Proces ten jest dodatkowo poszerzany o 

projekty, np. dwie edycje „Zawodowego GPS”, w którym wieloaspektowe wsparcie miało na 

celu niwelowanie barier i ograniczeń indywidualnych uczestników w rozwoju zawodowym i 

planowaniu kariery. 

Przedsiębiorczość, wiedza i umiejętności istotne z perspektywy przyszłego zawodu oraz 

rozwój zainteresowań i kompetencji społecznych są także wspierane poprzez działalność 

organizacji studenckich. Wolontariat Studentów Psychologii WSEI to organizacja studencka 

powołana w celu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze podejmują 

bezpłatne, dobrowolne i bezinteresowne działania na rzecz innych, promując jednocześnie 

ideę prospołeczności wśród studentów Uczelni i w lokalnej społeczności. Organizacja 

stymuluje rozwój osobisty wolontariuszy poprzez pracę w grupie, tworzenie i realizację 

własnych projektów. Pozwala nabywać i rozwijać umiejętności kontaktu z osobą potrzebującą 

pomocy, udzielania wsparcia i reagowania w trudnych sytuacjach. Wolontariusze swoją pracą 

wspierają podopiecznych lokalnych instytucji wychowawczych i pomocowych, organizują i 

włączają się w zbiórki na rzecz potrzebujących. 

Kompetencje związane z przedsiębiorczością wzmacnia także możliwość udziału w zespole 

redakcyjnym i wydającym czasopismo studenckie „Projektowa 4” (tytuł to adres WSEI). 

Rozwój kompetencji zawodowych oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

jest rozwijana m. in. w ramach telefonu zaufania dla seniorów (TeleWsparcie 60+) 

utworzonego i prowadzonego przez WSEI we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. 

Wchodzeniu na rynek pracy i wspieraniu aktywności studenckiej służy także Akademickie 
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Centrum Wsparcia Rówieśniczego. Działalność Centrum jest zorientowana na przygotowanie 

studentów kierunku Psychologia oraz innych kierunków pomocowych do udzielania pomocy 

potrzebującym wsparcia kolego/koleżankom z Uczelni, a tym samym nabywania umiejętności 

budowania kontaktu pomocnego, prowadzenia rozmów wspierających i wsparcia 

rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych. 

Aktywność sportowa studentów poza zajęciami objętymi programem nauczania jest 

wspierana poprzez udostepnienie studentom infrastruktury sportowej (sala gimnastyczna, 

siłownia) oraz organizowane cyklicznie wydarzenia popularyzujące aktywność fizyczną. 

Przykładami takich działań są: uczelniany turniej tenisa stołowego oraz towarzyskie mecze 

piłki siatkowej między pracownikami a studentami. Działania te zostały ograniczone w 

związku z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z pandemii Covid-19. 

4.System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce, działalności 

naukowej i wspieranie studentów wybitnych przybiera kilka form. Osiągnięcia studentów 

(wysokie wyniki w nauce, działania naukowe, realizacja dodatkowych kursów i szkoleń) są 

nagradzane przez Stypendia Rektora. Formą zachęty do doskonalenia się i jednocześnie 

nagrodą jest włączanie studentów do staży w zakresie profesjonalnej pomocy prowadzonej 

przez nauczycieli akademickich, a jednocześnie praktyków (grupy terapeutyczne, telefon 

zaufania dla seniorów). Studenci o wysokich wynikach z przedmiotu „Statystyka w 

psychologii” otrzymują certyfikaty umiejętności analitycznych wydawane przez Predictive 

Solutions w ramach akredytacji przyznanej tym zajęciom. Charakter motywujący do dalszej 

nauki mają także ulgi i bonifikaty dla absolwentów kontynuujących naukę na kolejnych 

stopniach. Fundowane są także nagrody pieniężne i rzeczowe dla najlepszych absolwentów. 

5. Informacje o systemie wsparcia studenci mogą uzyskać z kilku źródeł: poprzez stronę 

internetową Uczelni; Wirtualny Dziekanat, do którego maja dostęp wszyscy studenci; 

wiadomości e-mail z informacją o pomocy materialnej, sugestie pracowników pełniących 

funkcje opiekunów roku oraz przez pracowników Biura Karier i Spraw Studenckich, 

dostępnych dla studentów przez sześć dni w tygodniu. Wsparcie materialne Uczelni jest 

realizowane przez stypendia socjalne, stypendia dla studentów z niepełnosprawnością oraz 

zapomogi w przejściowych trudnych sytuacjach życiowych. Procedura udzielania wsparcia 

jest realizowana na wniosek studenta, a niezbędne wzory pism są dostępne w Biurze oraz na 

stronie internetowej Uczelni. 

6. Rozstrzyganie spraw i rozpatrywanie wniosków – Studenci mają możliwość zgłaszania 

skarg lub wniosków na kilku poziomach. Na pierwszym poziomie informacje tego typu 

odbierają opiekunowie poszczególnych roczników (rolę tę pełnią pracownicy naukowo-

dydaktyczni), następnie w zależności od rodzaju spraw są one zgłaszane do Koordynatora 

Kierunku, na kolejnym poziomie do Dziekana oraz Rektora ds. studenckich. Tego typu 

wszechstronność i wielopoziomowość zwiększa skuteczność i możliwości zgłaszania przez 

studentów skarg i wniosków, a jednocześnie daje szansę na rozwiązywanie problemów na 

wczesnym etapie ich powstawania. Taki system pozwala też na dostosowanie działań do 

indywidualnych potrzeb studentów. Dodatkowymi drogami wspomagającymi studentów w 

dochodzeniu ich praw oraz zgłaszania potrzeb jest działanie Samorządu Studenckiego oraz 

udział przedstawicieli studentów w posiedzeniach Senatu oraz komisji ds. jakości kształcenia. 

7. Obsługa spraw administracyjnych studentów realizowana jest przez dziekanat wydziału. 

Pracownicy dziekanatu są dostępni przez cały tydzień (także w weekend), a kontakt z nimi 

jest możliwy również w formie e-mail i przez platformę wirtualnego dziekanatu. Działania 

pracowników obejmują szereg aktywności związanych z procesem kształcenia. Do zadań 

pracowników Dziekanatu należy: wydawanie legitymacji studenckich (i ich przedłużanie), 

rozliczanie semestrów, prowadzenie korespondencji ze studentem dotyczącej procesu 
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kształcenia, przyjmowanie dokumentów do obrony pracy dyplomowej, drukowanie i 

wydawanie dyplomów ukończenia studiów, gromadzenie i aktualizowanie danych osobowych 

związanych z procesem kształcenia, prowadzenie działań informacyjnych związanych z 

bezpieczeństwem studentów, układanie harmonogramów zajęć i udostępnianie ich studentom 

(plan zajęć studentów jest układany w taki sposób, by nie mieli zbędnych przerw pomiędzy 

zajęciami, co stanowiłoby niedogodność dla wielu z nich. Pracownicy Dziekanatu 

dopilnowują kwestii sprawnego obiegu dokumentów i terminowości realizowania spraw 

studenckich. Posiadają wiedzę o zakresie zadań poszczególnych pracowników dotyczących 

spraw studenckich np. opiekun Koła Naukowego, wolontariatu, ACWR, pełnomocnika osób 

niepełnosprawnych itp. i udzielają studentom niezbędnych informacji oraz przekierowują 

różne rodzaje spraw do osób odpowiedzialnych za nie. Skuteczność działań 

administracyjnych zwiększa funkcjonalność platformy Wirtualnego Dziekanatu.  Dzięki 

funkcjonalnościom e-Dziekanatu studenci mają dostęp do planu zajęć i jego aktualizacji (co w 

sytuacji pandemii ma szczególne znaczenie), do ogłoszeń dotyczących ważnych dla nich 

spraw, informacji o ocenach wpisywanych do protokołów, etapu działań podejmowanych 

przez promotora i recenzenta po złożeniu prac dyplomowych i wielu innych. Pracownicy 

Dziekanatu systematycznie podnoszą swoje kompetencje z zakresu obsługi niezbędnych 

narzędzi technologicznych, znajomości języka angielskiego (w związku z tym, że na Uczelni 

jest wielu studentów obcojęzycznych) oraz umiejętności interpersonalnych. 

8. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów realizuje 

przede wszystkim dziekanat dostarczając niezbędnych informacji i wiedzy, które 

przekazywane są przez pracowników dziekanatu i formie elektronicznej (poczta e-mail, e-

dziekanat, platforma edukacyjna). Ważną rolę w tym zakresie pełnią także opiekunowie 

poszczególnych roczników studiów poprzez systematyczny kontakt ze starostą i studentami. 

Istotną funkcję w działaniu na rzecz potrzeb różnych grup studentów, w reagowaniu w 

sytuacji przemocy, problemów i dyskryminacji oraz prowadzeniu działań edukacyjnych i 

wspierających pełni organizacja studencka – Akademickie Centrum Wsparcia Rówieśniczego. 

Statutowym zadaniem ACWR jest identyfikacja typowych problemów w środowisku 

akademickim, budowanie sieci pomocy rówieśniczej oraz prowadzenie kampanii 

informacyjnych i działań edukacyjnych w środowisku studenckim. W ramach świadczenia 

powyższych działań studenci podnoszą kompetencje niezbędne w wykonywaniu przyszłego 

zawodu. Wszystkie działania realizują pod profesjonalną opieką i superwizją specjalistyczną. 

Jest to także kolejne źródło informacji o bieżących potrzebach i trudnościach studentów. W 

ramach tej organizacji podjęto też współpracę z Centrum Interwencji Kryzysowej UM Lublin, 

która zaowocowała przeprowadzonym szkoleniem z interwencji kryzysowej dla studentów 

Psychologii oraz propozycją staży i praktyk w tej instytucji. Wsparcie w sytuacji konfliktów, 

dyskryminacji, sytuacji przemocy oferują studentom również rzecznicy uczelniani: Rzecznik 

Dyscyplinarny ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, 

a także wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej. 

9. Współpraca Uczelni ze społecznością studencką jest wzmacniania przez działalność 

Samorządu Studenckiego, który organizuje życie studenckie, reprezentuje studentów przed 

władzami Uczelni i instytucjami spoza niej. Przedstawiciele samorządu biorą udział w 

pracach i posiedzeniach Konwentu Uczelni, Senatu, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. 

studentów zagranicznych, Komisji ds. jakości kształcenia. Identyfikacja potrzeb studentów i 

reagowanie stosowanie do nich jest też możliwe w ramach działalności Akademickiego 

Centrum Wsparcia Rówieśniczego, Wolontariatu Studentów Psychologii i pracy opiekunów 

poszczególnych roczników studiów. Każda z organizacji posiada opiekuna będącego 

etatowym pracownikiem uczelni. Systematyczne spotkania w ramach organizacji są źródłem 
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wiedzy o aktualnych potrzebach i trudnościach studentów, co następnie umożliwia 

inicjowanie adekwatnych oddziaływań.  

10. Powyżej wymienione działania wspierające studentów w uczeniu się są systematycznie 

monitorowane poprzez coroczne sprawozdania składane na ręce opiekuna kierunku. 

Zawierają one listy studentów objętych wsparciem, listy studentów biorących udział w 

szkoleniach, listy studentów uzyskujących nagrody w konkursach i konferencjach. Ponadto, w 

sprawozdaniach znajduje się opis prowadzonych działań oraz wymienione są placówki z 

otoczenia społecznego, w których odbywa się wolontariat, staże i praktyki studenckie. 

Doskonalenie systemu wsparcia oraz motywowanie studentów jest jednym z elementów 

przyjętej strategii rozwoju Uczelni i kierunku. Działania dotyczące powyższych obszarów są 

corocznie mierzone wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi. Z kolei, ocena kadry 

wspierającej proces kształcenia jest prowadzona poprzez systematyczne zbieranie informacji 

o jakości pracy nauczycieli akademickich, na którą składa się zarówno samoocena 

pracownika, jak i komisyjna ocena jego pracy. 

 

Informacje dodatkowe:  

System wsparcia studentów realizowany na Uczelni posiada szereg atutów: 

 jest zorientowany na potrzeby studenckie,  

 jest wielopoziomowy – od pomocy rówieśniczej do wsparcia specjalistów,  

 angażuje studentów dzięki funkcjonowaniu organizacji studenckich zorientowanych na 

pomoc rówieśniczą,  

 nawiązuje do bieżących trendów i potrzeb rynku pracy dzięki współpracy z lokalnymi 

instytucjami,  

 dostarcza możliwości nabywania dodatkowych kompetencji (centrum wsparcia 

rówieśniczego, wolontariat, redakcja czasopisma),  

 jest dostępny i obejmuje wsparciem studentów przeżywających trudności i 

doświadczających barier w procesie uczenia się.  

Do ograniczeń, które wyznaczają kierunek zmian i modyfikacji w systemie wsparcia 

należy zaliczyć trwającą od dwóch lat pandemię Covid-19, która utrudnia bezpośredni 

kontakt ze studentami i realizację treningów integracyjnych i adaptacyjnych, które wpisane 

są w strategię WSEI. Ponadto specyfiką studiów psychologicznych na WSEI jest fakt, że 

większość studentów pracuje zawodowo i w związku z tym wybiera niestacjonarną formę 

studiów, co w konsekwencji utrudnia im korzystanie z pełnego zakresu oferty Psychologii 

WSEI. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

1. 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 
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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 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. 

2. Uczelnia prowadzi cykliczne spotkania władz Wydziału ze starostami poszczególnych 

lat, na których starostowie wraz ze studentami danego rocznika przygotowują analizę 

SWOT dla kierunku Psychologia. Analiza omawiana jest na spotkaniu, a 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 Nauk o Człowieku w formie 

papierowej i na stronach Wirtualnego Dziekanatu dostępny jest aktualny program 

kształcenia wraz z sylabusami z kierunku Psychologia  – studia pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów  

1. Sposoby sprawowania nadzoru - zakres odpowiedzialności wynika z poszczególnych 

procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSEI. 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 13. 

Ocena kadry akademickiej niezbędnej do prowadzenia zajęć – w przypadku procesu 

dydaktycznego. Zakres odpowiedzialności regulują odpowiednie wewnętrzne akty prawne 

Uczelni. 

2. Projektowanie, zatwierdzanie, zmiany oraz wycofanie programu studiów dokonywane 

jest w sposób formalny, w oparciu o oficjalnie obowiązujące procedury i przepisy. 

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 studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia 

się, informacje zwrotne od nauczycieli akademickich i pracodawców, informacje 

dotyczące ścieżek kariery absolwentów. 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia posiada dwie procedury 

dedykowane programowi studiów: Procedura 2. Konstruowanie, tworzenie i projektowanie 

programów studiów oraz Procedura 4. Zarządzanie i aktualizacja programów studiów. 

3. Monitorowanie i przegląd programów studiów reguluje Procedura 4. Zarządzanie i 

aktualizacja programów studiów. W maju każdego roku dokonywana jest okresowa (do 

15 maja) ocena programów pod kątem zgodności z przepisami prawa (formularz oceny) 

oraz ocena kompletności i aktualności realizowanych programów, a także ocena 

interesariuszy zewnętrznych dotycząca zgodności programu studiów z potrzebami 

otoczenia społeczno-gospodarczego (do 30 maja). 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 

przygotowuje akty prawa wewnętrznego, a Senat Uczelni zatwierdza je uchwałą do dnia 

30 czerwca każdego roku. 
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4. Kontrolę osiągnięcia przez studentów założonych w programach studiów efektów 

uczenia się reguluje dedykowana procedura w Systemie Zarządzania Jakością Kształcenia 

Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia - Procedura 10. Weryfikacja osiągniętych 

efektów uczenia się na poziomie programów studiów i poszczególnych 

modułów/przedmiotów. 

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 każdym kierunku studiów. Pomocne w tym są mierniki 

stopnia realizacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się, które zostały 

podzielone na dwie grupy: mierniki ilościowe oraz mierniki jakościowe. 

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

kierunkowe efekty uczenia się, pod warunkiem zdefiniowania konkretnych kryteriów 

oceny dla każdego miernika. Zaliczają się do nich: oceny z zaliczeń i egzaminów; oceny z 

ćwiczeń, laboratoriów, 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; 

udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen; odsetek studentów, 

którzy obronili pracę dyplomową lub zdali egzamin dyplomowy w terminie; odsetek prac 

dyplomowych odrzuconych przez Jednolity System Antyplagiatowy; a także wskaźnik 

ubytków 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/przedmiotu i całego programu studiów. 

 Na poziomie modułu/przedmiotu analizie poddawany jest stopień realizacji 

modułowych/przedmiotowych efektów uczenia się, natomiast na poziomie programu 

oceniane są efekty uczenia się zdefiniowane dla właściwego kierunku i poziomu 

kształcenia. Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie modułu/przedmiotu 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/przedmiotu na podstawie arkusza „Arkusz oceny efektów uczenia się na 

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

dokonuje oceny realizacji efektów uczenia się. Wypełniany przez prowadzącego zajęcia lub 

grupę zajęć wykładowcę/opiekuna modułu arkusz, poza danymi dotyczącymi prowadzącego 

zajęcia, 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. 

Rozkład ocen przedstawiony jest w tabeli i prezentuje wyniki studentów danej grupy, 

dostarczając informacji na temat procentowego udziału poszczególnych ocen. Opiekun 
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modułu/przedmiotu dokonuje analizy rozkładu ocen, a następnie opisuje działania 

korygujące i doskonalące podjęte w poprzednim okresie oraz dokonuje analizy 

skuteczności tych działań. Jeśli wprowadzone wcześniej zmiany nie przyniosły 

zakładanych efektów i wyniki wciąż nie są zadowalające, opiekun/wykładowca proponuje 

wprowadzenie kolejnych działań korygujących. 

Ponadto opiekun/wykładowca określa, czy efekty uczenia się zostały zrealizowane i, jeśli 

odpowiedź brzmi nie, dokonuje analizy przyczyn takiej sytuacji oraz proponuje działania 

korygujące. W przypadku, kiedy cele modułu/przedmiotu zostały zrealizowane, 

opiekun/wykładowca może zaproponować działania doskonalące, które pozwolą na lepszą 

realizację celów kształcenia w kolejnym roku akademickim. 

Działania korygujące i doskonalące odnoszą się do trzech głównych elementów 

modułu/przedmiotu, tj.: do treści kształcenia, metody kształcenia oraz metody weryfikacji 

efektów uczenia się. Dąży się do uzyskania optymalnego połączenia pomiędzy 

powyższymi elementami, a efektami uczenia się zdefiniowanymi dla danego przedmiotu, 

na przykład poprzez wprowadzenie bardziej skutecznych metod nauczania w większym 

stopniu dostosowanych do specyfiki efektu uczenia się, albo wprowadzenie dodatkowych 

treści pozwalających na poznanie zależności pomiędzy przedstawianymi podczas zajęć 

zjawiskami, a także pokazanie praktycznego znaczenia przekazywanej wiedzy. 

Proponowane przez opiekuna/wykładowcę zmiany mogą dotyczyć również programu i 

polegać na przykład na zmianie kolejności realizacji poszczególnych 

modułów/przedmiotów, czy ich wymiaru godzinowego. Po wypełnieniu formularza przez 

opiekuna zajęć jest on przekazywany do Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, gdzie są dokonywane analizy oraz tworzone zestawienia 

zbiorcze, które następnie są przekazywane Dziekanom wydziałów i władzom Uczelni. 

Raporty zbiorcze stają się następnie podstawą do dyskusji na temat doskonalenia jakości 

kształcenia na poszczególnych kierunkach, podczas której analizowane są działania 

korygujące i doskonalące, a także omawiane są dobre praktyki - warte dalszego 

rozpowszechnienia wśród kadry dydaktycznej. 

Ocena realizacji efektów uczenia się na poziomie modułu/przedmiotu jest częścią 

kompleksowego systemu weryfikacji efektów uczenia się wdrożonego w WSEI w 

Lublinie. Został on zaprojektowany w sposób umożliwiający sprawdzenie osiąganych 

efektów na różnych poziomach oraz etapach kształcenia za pomocą wzajemnie 

uzupełniających się wskaźników ilościowych i jakościowych. 

 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 Kolegium Dziekańskim, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia.  Do powyższego służą m.in.: „Arkusz kryteria oceny efektów uczenia się za 

rok akademicki” (stosowany selektywnie), „Arkusz kryteria oceny programu studiów w 

zakresie jego zgodności z przepisami prawa na rok akademicki”, Ankieta „Badanie losów 

zawodowych absolwenta”. 

Dziekan, po zasięgnięciu opinii Koordynatora kierunku oraz Wydziałowej Komisje ds. 

Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, przedstawia władzom Uczelni po 
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zakończeniu danego roku akademickiego ocenę stopnia realizacji efektów uczenia się. 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”). 

Do weryfikacji efektów uczenia się na poziomie modułów/przedmiotów na kierunku studiów 

wykorzystywane są: egzaminy pisemne, zaliczenia pisemne, projekty, prezentacje, 

opracowywanie raportów i prezentacja ich wyników, realizacja seminarium dyplomowego, a 

ponadto ocena zachowań i zaangażowania studenta w czasie zajęć, które: 

 zapewniają skuteczną weryfikację i ocenę stopnia osiągnięcia wszystkich efektów uczenia 

się, 

 umożliwiają sprawdzenie opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania do 

prowadzenia działalności zawodowej w obszarach rynku pracy właściwych dla kierunku, 

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

w tym języka specjalistycznego. 

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne), a efekty uczenia się stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, 

ich usytuowania w modułach/przedmiotach kształcenia. W ramach poszczególnych 

modułów/przedmiotów weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na dwóch poziomach: 

poprzez ocenę formowaną (kształtującą), która jest dokonywana w ciągu semestru i służy 

zarówno studentowi, jak i wykładowcy do oszacowania postępów w nauce i weryfikacji 

metod kształcenia oraz ocenę podsumowującą pod koniec semestru, pozwalającą stwierdzić 

czy i w jakim stopniu student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 

5. Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy - wizja Uczelni wyznaczająca kierunek 

rozwoju odnosi się do korzyści dla interesariuszy oraz ich roli w rozwoju instytucji. Obie 

grupy interesariuszy: zewnętrzni i wewnętrzni, mają także istotny wpływ na realizację 

programu studiów. 

 interesariusze zewnętrzni - współpraca z interesariuszami zewnętrznymi obejmuje trzy 

główne rodzaje zadań: 
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o Stałe zadania doradztwa, realizowane w toku ciągłej pracy w Wydziałowej 

Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia nad 

aktualizacją programów studiów (realizowanych na bieżąco) oraz oceną nowych 

programów, co oznacza ich trwałe włączenie zarówno w tworzenie, ewaluację i 

rozwój programów kształcenia, metod kształcenia, metod weryfikacji realizacji 

zakładanych efektów uczenia się, jak i oceniania i innych aspektów związanych z 

jakością kształcenia; 

o Wspomaganie studentów, a także innych członków społeczności akademickiej w 

ramach konferencji, seminariów czy warsztatów prowadzonych na WNC, a także 

prowadzenia zajęć (głównie o charakterze praktycznym); 

o Bezpośrednie zaangażowanie w proces dydaktyczny poprzez organizację praktyk 

o Absolwenci WNC są także uwzględnieni jako grupa, która może dostarczyć 

cennych informacji z punktu widzenia oceny efektów kształcenia. Współpraca z 

nimi realizowana jest na kliku płaszczyznach – w procesie ankietyzacyjnym, 

oferowaniu im uczestnictwa w dalszym zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

(konferencje, seminaria, warsztaty) oraz kontakty osobiste z kadra dydaktyczną. 

Charakter współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, proponowany na WSEI, uwzględnia 

wszystkie aspekty: władzy, legitymizacji oraz pilności. Oznacza to, że mając realny i 

rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie Uczelni, posiadają zwyczajowe i regulaminowe prawa 

i obowiązki, a także możliwość wywoływania szybkiej reakcji na formułowane 

zapotrzebowanie. Interesariusze zewnętrzni poprzez współpracę jako członkowie 

wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia biorą czynny udział w kształtowaniu koncepcji 

kształcenia, opracowywaniu programów kształcenia, w weryfikacji uzyskanych efektów 

kształcenia, przez co mają wpływ na uzyskiwanie właściwych kompetencji przez naszych 

absolwentów takich, jakich oczekuje od nich rynek pracy. 

 interesariusze wewnętrzni 

o Pracownicy dydaktyczni i  badawczo-dydaktyczni są  grupą interesariuszy, która w  

głównej mierze kreuje wizerunek usług uczelni. Grupa ta nie tylko świadczy usługi 

edukacyjne, ale również korzysta z  potencjału uczelni, np. poprzez możliwość 

rozwoju naukowego, czy wykonywanie badań przy wsparciu ze strony studentów i 

absolwentów; 

o Studenci są grupą, która ma kluczowy udział w bieżącej ocenie procesu 

dydaktycznego. Biorąc udział   w pracach WKPNZJK mają wpływ na realizację, 

modyfikacje i doskonalenie programów studiów. Głównym sposobem wpływu 

studentów na doskonalenie programu kształcenia jest zasiadanie ich przedstawicieli 

w wydziałowych komisjach ds. jakości kształcenia, a także  spotkania  z  władzami 

Uczelni oraz stały kontakt z opiekunami lat oraz koordynatorem kierunku; 

wypowiadają się oni także opiniotwórczo poprzez uczestnictwo w ankiecie oceny 

zajęć dydaktycznych; 

6.    Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia 

i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu studiów na ocenianym kierunku - oceny 

zewnętrzne, które mają ważny wpływ na kształt pracy Uczelni, płyną z trzech 

najważniejszych źródeł:  

 zalecenia sformułowane w przygotowanych przez Wydziałową Komisję ds. Programów 

Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią podstawę do podjętych prac nad 

zmianą koncepcji kształcenia; 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 75 

 

 opinii środowiska społeczno-gospodarczego, z którym Uczelnia nawiązała trwałą 

współpracę. W czasie wielu wydarzeń o charakterze naukowym i szkoleniowym, w 

których interesariusze zewnętrzni są zarówno gośćmi, jak i prelegentami, przekazują 

opinie, które są brane pod uwagę w organizacji procesu dydaktycznego; 

 opinii organów kontrolnych szkolnictwa wyższego.  Przykładem uważnego śledzenia 

opinii zewnętrznych jest reakcja Uczelni na ostatnie kontrole PKA. Zdecydowana 

większość uwag spotkała się z uważną reakcją – najpierw w postaci starannego 

prześledzenia podstaw opinii, a następnie analizy możliwości ich realizacji oraz w efekcie 

wdrożenie najbardziej racjonalnego rozwiązania. I tak, jako przykład można tu wymienić 

modernizację wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który w wyniku 

prac w ostatnich latach przybrał postać zwartej Uczelniany System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia . Zawiera on 20 jasno sformułowanych procedur, z których każda zaopatrzona 

jest w operacyjne narzędzia kontroli w postaci arkuszy oceny. Umożliwia on objęcie 

monitoringiem i oceną wszystkie elementy procesu uczenia się. System jest opublikowany 

na stronie Uczelni, dzięki czemu zapewnia pełny dostęp do informacji podmiotom z 

zewnątrz. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

1. uzyskanie akredytacji European Certificate 

in Psychology EuroPsy 

2. profesjonalna kadra z doświadczeniem 

dydaktycznym i osiągnięciami naukowymi 

3. bardzo dobra baza naukowo-badawcza i 

dydaktyczna 

4. bogata oferta dydaktyczna (trzy poziomy 

studiów: studia I stopnia, studia II stopnia i 

jednolite studia magisterskie, a każde w 

dwóch formach (stacjonarne i 

niestacjonarne); studia podyplomowe; 

szkolenia specjalistyczne, organizacja 

Lubelskiej Szkoły Psychoterapii) 

5. indywidualizacja w podejściu do 

studentów, skutkująca ich wysoką 

aktywnością społeczną, zaangażowaniem w 

prace naukowo-badawcze i projektowe oraz 

w działania o charakterze samorozwoju  

Słabe strony 

1. nadmierne obciążenie obowiązkami kadry 

naukowo-dydaktycznej skutkujące 

ostrożnością w dalszym rozwijaniu oferty 

edukacyjnej 

2. Koncentracja aktywności naukowo-

badawczej na działaniach doraźnych i 

krótkofalowych, z ograniczoną wizją 

długofalowych badań przekrojowych 

3. zwiększanie liczebności grup 

laboratoryjnych i ćwiczeniowych, 

ograniczające aktywność własną studentów 

w trakcie zajęć dydaktycznych 

4. trudności ekonomiczne studentów, 

wymuszające podejmowanie działalności 

zarobkowej, co wtórnie  utrudnia budowanie 

aktywnej społeczności studenckiej 

5. słabość działań promocyjnych i 

marketingowych kierunku 
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Szanse 

1. Polityka spójności sprawiająca, że Wyższa 

Szkoła Ekonomii i Innowacji jest cenionym 

partnerem w zakresie kształcenia kadr oraz 

prowadzenia badań naukowych 

2. Atrakcyjność miasta Lublin jako 

znaczącego ośrodka naukowo-

dydaktycznego oraz przyszłego miejsca 

zamieszkania i pracy dla młodzieży z 

południowo-wschodniej Polski 

3. Współpraca WSEI z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w kształceniu kadr 

niezbędnych dla rozwoju regionu 

4. rosnące zapotrzebowanie na 

psychologiczne usługi specjalistyczne i 

eksperckie 

5. zapotrzebowanie na wyspecjalizowane 

kadry dla długofalowych działań 

ograniczających skutki postpandemiczne 

(indywidualne i instytucjonalne) 

Zagrożenia 

1. polityka państwa wobec uczelni 

niepublicznych, prowadząca do ich 

marginalizacji w rozwoju oraz segregacji 

absolwentów na rynku pracy 

2. duża konkurencja na lubelskim rynku 

kształcenia psychologicznego, oparta przede 

wszystkim na przewadze ekonomicznej 

(uczelnie publiczne) oraz liberalizmie 

wymagań (szkoły wyższe niepubliczne) 

3. trudności w pozyskiwaniu środków na 

badania naukowe, wynikające z ograniczeń 

formalnych i promowania centralnych 

ośrodków akademickich 

4. zakres nauczania zdalnego wynikający z 

przeciągającej się sytuacji pandemicznej, 

utrudniający osiąganie przez studentów 

efektów uczenia się i w konsekwencji 

ograniczający skuteczność kształcenia 

5. wynikające z pandemii zakłócenia na rynku 

pracy i pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

społeczeństwa skutkuje odraczaniem decyzji 

o studiowaniu i sprzyja porzucaniu studiów 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

                     

 …………………………………………………………………….. 

                                   

             …………………………………………………………….. 

 (podpis Koordynatora kierunku Psychologia)               (podpis Dziekana/kierownika jednostki) 

  

 

 

 

 

 

                         ………………………………………………… 

                                        (podpis Rektora) 

 

 

Lublin, dnia 23.02.2022 r. 
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