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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Pedagogika 

1. Poziom/y studiów:  Pedagogika pierwszego stopnia (poziom 6 PRK) 

2. Forma/y studiów:  studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
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3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1 

Pedagogika i 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 % 

Pedagogika 151 84 

 

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. Psychologia 29 16 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   X NIE 

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, proszę wskazać rodzaj zawodu nauczyciela, w zakresie którego 
prowadzone jest kształcenie (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję): 

☐ nauczyciel przedmiotu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

☐ nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

☐ nauczyciel praktycznej nauki zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  

☐ nauczyciel prowadzący zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  

☐ nauczyciel psycholog 

☐ nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 

☐ nauczyciel pedagog specjalny 

☐ nauczyciel logopeda 

                                                           

 

1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 Należy podać nazwę przedmiotu/zawodu/zajęć 
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☐ nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

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

Kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do PRK 

Nazwa 

kierunku: PEDAGOGIKA 

Poziom 

kształcenia: POZIOM 6 PRK - Studia pierwszego stopnia 

Profil 

kształcenia: Praktyczny 
Odniesienie do: 

Symbol 

efektów 
uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  
Pedagogiki  

uniwersalnych 

charakterystyk 

dla danego 

poziomu PRK 

charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na 

poziomach 6–7  

PRK 

WIEDZA 

Absolwent zna i rozumie: 

K_W01 terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 zagadnienia z zakresu edukacji, wychowania i terapii, 

wychowania fizycznego oraz uniwersalnych, humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła oraz konteksty 

P6U_W P6S_WK 

K_W04 wybrane koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i biologicznych po społeczno-kulturowe 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych P6U_W P6S_WG 

K_W06 struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla 
studiowanej specjalności P6U_W P6S_WG 

K_W07 wybrane teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie, zna ich powiązania ze studiowaną specjalnością  
P6U_W P6S_WK 

K_W08 procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, rozumie przyczyny występujących w nich problemów  P6U_W P6S_WG 

K_W09 tradycje i współczesne trendy systemów pedagogicznych dotyczące studiowanej specjalności P6U_W P6S_WG 

K_W10 zagadnienia projektowania i prowadzenia badań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej w zakresie odpowiednim do studiowanej specjalności  P6U_W P6S_WG 

K_W11 specyfikę subdyscyplin pedagogicznych i ich wzajemne relacje P6U_W P6S_WG 

K_W12 zna wszystkie elementy procesów edukacyjnych (związanych 
z resocjalizacją i profilaktyką społeczną, a także działaniami opiekuńczymi i terapeutycznymi) i ich uwarunkowania prawne, a także ekonomiczno-organizacyjne 

P6U_W P6S_WK 

K_W13 pojęcia w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa 
autorskiego 

P6U_W P6S_WK 
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K_W14 metodykę praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do studiowanej specjalności (opiekuńczej, 
terapeutycznej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej) 

P6U_W P6S_WG 

K_W15 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 

wychowawczych i terapeutycznych, ich praktyczne 

uwarunkowania oraz realizacje 

P6U_W P6S_WG 

 

K_W16 sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki 
kariery 

P6U_W P6S_WG 

P6S_WK 

K_W17 zasady etyczne pedagoga-terapeuty i pedagoga- 

resocjalizacyjnego 

P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent potrafi: 

K_U01 opisywać i  analizować, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki  P6U_U P6S_UW 

K_U02 wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, 
wychowawczej, terapeutycznej, i w zakresie profilaktyki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej) 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów wychowania, opieki, terapii i profilaktyki społecznej i resocjalizacji 
P6U_U P6S_UW 

K_U04 na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań wychowanków oraz osób uczących się 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do działalności 
praktycznej 

P6U_U P6S_UW 

K_U06 pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności 
praktycznej 

P6U_U P6S_UU 

K_U07 analizować badania związane z wybraną sferą działalności 
praktycznej 

P6U_U P6S_UK 

K_U08 opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej P6U_U P6S_UW 

K_U09 komunikować się werbalnie w mowie i piśmie w sposób przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK 

K_U10 inicjować i utrzymywać właściwe interakcje komunikacyjne P6U_U P6S_UK 

K_U11 używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk 

P6U_U P6S_UK 

K_U12 argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań 

P6U_U P6S_UK 

K_U13 wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w konkretnych 
obszarach działalności pedagogicznej P6U_U P6S_UW 

K_U14 dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne 
technologie (ICT) 

P6U_U P6S_UW 

K_U15 organizować i realizować działania wspierające rozwój oraz procesy uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia 

P6U_U P6S_UW 

K_U16 oceniać pod względem etycznym działalność pedagogiczną, umie dostosować normy i reguły działania pedagogicznego do P6U_U P6S_UW 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

aksjologicznego uniwersum 

K_U17 rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze praktycznej działalności pedagogicznej P6U_U P6S_UW 

K_U18 przewidywać  sukcesy i porażki w praktycznej działalności 
pedagogicznej 

P6U_U P6S_UW 

K_U19 budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, umie pełnić różne role w sytuacji współpracy  P6U_U P6S_UO 

K_U20 Inicjować i organizować działalność pedagogiczną w 
wybranym obszarze praktyki pedagogicznej 

P6U_U P6S_UO 

K_U21 dokonać samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i korygować 

P6U_U P6S_UU 

K_U22 dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych 

P6U_U P6S_UW 

K_U23 trafnie rozpoznać i ocenić społeczne oczekiwania wobec instytucji wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych 

P6U_U P6S_UW 

K_U24 efektywnie wykorzystać wiedzę, procedury i środki do realizowania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności P6U_U P6S_UW 

K_U25 zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej 
(edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, 
profilaktycznej i resocjalizacyjnej) 

P6U_U P6S_UW 

K_U26 analizować i oceniać treści przekazu medialnego; umie wykorzystać taki przekaz w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej,  terapeutycznej,  profilaktycznej 
i resocjalizacyjnej 

P6U_U P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent jest gotów do: 
K_K01 rzetelnego oceniania własnego profesjonalizmu oraz do podejmowania wysiłku nad własnym rozwojem osobistym i 

zawodowym 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy 
pedagogicznej 

P6U_K P6S_KO 

K_K03 hierarchizowania własnych celów i optymalizowania własnej działalności pedagogicznej   P6U_K P6S_KR 

K_K04 refleksji nad własną praktyką i profesjonalizmem oraz etycznym wymiarem własnych działań pedagogicznych 

P6U_K P6S_KR 

K_K05 odpowiedzialnego i etycznego postępowania P6U_K P6S_KR 

K_K06 współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i 

niespecjalistami – na rzecz interesu publicznego, zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej; a także inicjowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych zgodnie z potrzebami różnych środowisk 

P6U_K P6S_KO 

K_K07 brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne 

P6U_K P6S_KR 
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Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja  

pełniona w uczelni 

Adam Raczkowski  
prof. Akademii WSEI dr/Dziekan Wydziału Nauk o 
Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI 

Ewa Staropiętka-Kuna  dr/Koordynator kierunku Pedagogika I i II st. 

Wioletta Tuszyńska-

Bogucka 
 

 prof. Akademii WSEI dr hab./Przewodnicząca 
Wydziałowej Komisja ds. programów nauczania i 
zapewnienia jakości kształcenia 

Katarzyna Markiewicz  
prof. Akademii WSEI dr hab./Dyrektor Instytutu 

Psychologii i Nauk o Człowieku 

Małgorzata Gonet  mgr/Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Człowieku 
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Prezentacja uczelni 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie powstała w 2000 r. 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. Po 

przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej lata 2017-

2021 z dniem 1 października 2022 r. uczelnia uzyskała status uczelni akademickiej. Na mocy 

decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2022 r. oraz Uchwałą Konwentu 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 25 października 2022 r. Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie zmienia nazwę na Lubelska Akademia WSEI. Uczelnia 

posiada zdefiniowaną misję, politykę jakości oraz wartości organizacyjne. To one wyznaczają 
ramowo sposób i obszar jej bieżącego funkcjonowania. Misja Uczelni „Twoja wiedza i 
umiejętności są dla nas najważniejsze” jest realizowana poprzez dbałość, by dyplom Uczelni 
był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite 

przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Uczelnia współpracuje z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju regionu w obszarze zasobów ludzkich 
i ekonomicznych, poprzez wspólne projekty badawcze oraz badawczo - rozwojowe. Lubelska 

Akademia WSEI w Lublinie intensywnie rozwija swoją ofertę w zakresie realizacji trzeciej 
misji, jako forum aktywności społecznej poprzez programy realizowane przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Strategia rozwoju 
Lubelskiej Akademii WSEI realizowana jest w sposób zgodny z potrzebami lokalnymi 
i stanowi element aktywnej polityki menedżerskiej. Lubelska Akademia WSEI współpracuje z 
jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie. Współpraca z ośrodkami z całego 
świata obejmuje m.in. program wymiany studentów i pracowników naukowych; wymianę 
studencką w ramach praktyk i staży zawodowych; prowadzenie wspólnych badań 
naukowych; wymianę doświadczeń i realizację projektów. Więcej w tym zakresie na 
https://international.wsei.eu/en/  

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz 
infrastrukturą zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w 
programie studiów. Siedziba Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie to zespół połączonych ze 
sobą budynków o łącznej powierzchni 11.000 m². Pomieszczenia przeznaczone są do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Uczelnia dokonuje szeregu 

remontów, modernizacji i inwestycji, co znacznie podnosi standard oraz funkcjonalność 
poszczególnych części budynków, jak również podnosi jakość kształcenia studentów, w tym 
studentów z niepełnosprawnością. Na bazę dydaktyczną składają się nie tylko liczne 
pomieszczenia posiadające wysoki standard wykończenia, ale również doskonały sprzęt 
dydaktyczny. Od roku akademickiego 2022/2023 Uczelnia oferuje również kształcenie w Filii 
Uczelni w Warszawie na kierunki Pielęgniarstwo I stopnia.  

https://international.wsei.eu/en/
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W okresie ponad 22 lat funkcjonowania WSEI dyplomy ukończenia studiów I i II 
stopnia otrzymało 32 710 absolwentów oraz 16 867 słuchaczy studiów podyplomowych. 
Uczelnia kształci na 15 kierunkach studiów, na 2 poziomach oraz na 25 kierunkach studiów 
podyplomowych. W ramach struktury organizacyjnej Uczelni funkcjonują 3 wydziały: Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Transportu i Informatyki oraz Wydział Nauk o 
Człowieku. Wyodrębniono 3 Instytuty Naukowe: Instytut Administracji Publicznej i Biznesu, 

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii oraz Instytut Psychologii i Nauk o 

Człowieku. Wydział Nauk o Człowieku prowadzi kształcenie na następujących kierunkach 
studiów: Pedagogika I i II stopnia, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jednolite 

magisterskie, Psychologia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia, Pielęgniarstwo I i II 
stopnia. W ostatnim czasie Uczelnia otrzymała także uprawnienia do kształcenia na 2 
kierunkach przypisanych także do Wydziału Nauk o Człowieku: Terapia zajęciowa z 
rehabilitacja I st. i Fizjoterapia jednolite magisterskie. Uprawnienia do prowadzenia studiów  
na kierunku Pedagogika I stopnia Uczelnia otrzymała w 2003 r., natomiast na kierunku 

Pedagogika II stopnia w 2006 r. W roku akademickim 2022/2023 kształci się 119 studentów 
na studiach Pedagogika I st. oraz 152 studentów na studiach Pedagogika II st. W 2022 roku 

Uczelnia uzyskała kategorię A w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja i B+ 

w dyscyplinie ekonomia i finanse, co otworzyło drogę do utworzenia studiów 
doktoranckich, przeprowadzania przewodów habilitacyjnych oraz dokonywania 
nostryfikacji dyplomów. 

Jesienią 2021 r. WSEI podpisała umowę z European Universities Association (EUA) na 

przeprowadzenie instytucjonalnej ewaluacji w ramach International Evaluation Programme 

(IEP). EUA to organizacja zrzeszająca ponad 800 uniwersytetów i 33 narodowe konferencje 
rektorów z 48 europejskich krajów. Oprócz programu ewaluacyjnego, EUA inicjuje projekty i 
eventy łączące stowarzyszone uniwersytety. Uważana jest też za organizację mającą wpływ 
na kształt europejskich polityk w zakresie kształcenia i badań. EUA została powołana do 
istnienia w 2001 r. Misją Programu Ewaluacji Instytucjonalnej (IEP) jest wspieranie instytucji i 
systemów szkolnictwa wyższego w rozwijaniu ich strategicznego przywództwa i zdolności do 
zarządzania zmianami poprzez proces dobrowolnej ewaluacji instytucjonalnej. Program 
został uruchomiony w 1994 r. w celu wspierania instytucji typu HEI w wypełnianiu ich 
odpowiedzialności za ocenę i poprawę jakości ich własnych działań. Program IEP jest wpisany 
do Europejskiego Rejestru Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym oraz jest 
pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w 
Szkolnictwie Wyższym. Do tej pory przeprowadzono w ramach programu 440 ewaluacji na 

świecie (w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej), w tym 6 w Polsce. W 
tym celu powstał sześcioosobowy zespół mający na celu przygotowanie raportu z samooceny 
i organizacyjne przygotowanie Uczelni do ewaluacji. Dwie wizyty wskazanego przez EUA 

zespołu ekspertów odbyły się w pierwszej połowie 2022 r. 18 października 2022 r. Uczelnia 

zakończyła z powodzeniem, trwający ponad rok, Program Oceny Instytucjonalnej IEP 
realizowany pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów EUA. To duże 
osiągnięcie, ponieważ Lubelska Akademia WSEI jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, 
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która pomyślnie przeszła przez proces oceny EUA-IEP i jest wśród sześciu uczelni Polskich, 
które dotychczas poddały się tej międzynarodowej procedurze ewaluacyjnej. 

 

Silną stroną Uczelni jest skuteczność pozyskiwania środków z funduszy europejskich. 
Na okres 2014-2021 WSEI w Lublinie pozyskała dofinansowanie na kwotę 80 mln zł. Wysoki 
poziom kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach 

niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane 
certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą 
wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów 
w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Pełne opisy 
uzyskanych zewnętrznych ocen znajduje 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 praktycznym 

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

Kierunek Pedagogika I st. jest prowadzony w ramach studiów o profilu praktycznym. W 

roku akademickim 2022/2023 realizowane są trzy toki (I, II i III rok studiów) w formie 
niestacjonarnej. W programie studiów przewidziano realizację sześciu semestrów, podczas 
których studenci uzyskują 180 punktów ECTS. Studia kończą się nadaniem tytułu 
zawodowego licencjata. Studenci po zaliczeniu pierwszego semestru studiów wybierają 
jedną spośród dwóch dostępnych specjalizacji – Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna lub 
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Studia są realizowane w systemie modułowym, który 
łączy w sobie naukę praktycznych umiejętności z pozyskiwaniem niezbędnej wiedzy 
teoretycznej i jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Integralną częścią 
modułu są zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Pozwala to na 
sprawne realizowanie procesu kształcenia, w którym student może opanować więcej 
umiejętności praktycznych i nabyć więcej kompetencji społecznych.   

Uruchomienie i prowadzenie zajęć na kierunku Pedagogika I st. jest podyktowane:  

- zapotrzebowaniem instytucji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz 

instytucji penitencjarnych i resocjalizacyjnych na wysoko wykwalifikowaną kadrę 
pozwalającą na profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków zawodowych;  

- potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród pracowników sektora 
opiekuńczo-wychowawczego i penitencjarno-resocjalizacyjnego; 

- rosnącą potrzebą nabycia umiejętności praktycznych, umożliwiających pracę na 
stanowiskach wymagających znajomości warsztatu pracy pedagoga. 

Koncepcja programu studiów na kierunku Pedagogika I st. opiera się na analizie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji studiów o profilu praktycznym, jak 

również na analizie uwarunkowań funkcjonowania Uczelni w mieście wojewódzkim, która 
swoim zasięgiem obejmuje całe województwo. W opracowaniu koncepcji kształcenia 
wykorzystano wnioski z: 

- wewnętrznych opracowań związanych z polityką jakości (opracowywanych w ramach 

prac Wydziałowej Komisji ds. programów nauczania i zapewnienia jakości 
kształcenia); 

- opracowań dotyczących sytuacji na rynku pracy w Lublinie i województwie, tj. 
cyklicznych opracowań Wojewódzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy (przede wszystkim 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Regionalny Plan Działań na 
rzecz Zatrudnienia); 

- opracowań dotyczących strategicznych kierunków rozwoju regionu, tj. Strategia 

rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-20 (z perspektywą do 2030 r.), 
Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020 oraz Strategia Lublin 2030. 

Istotną rolę w tworzeniu i doskonaleniu koncepcji studiów odgrywają interesariusze 
wewnętrzni i zewnętrzni. Interesariusze wewnętrzni to kadra prowadząca zajęcia, ze 
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szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli pracodawców i praktyków oraz studenci. 
Interesariusze zewnętrzni to pracodawcy i absolwenci kierunku. Biorą oni czynny udział w 
dyskusji nad koncepcją kształcenia. Wieloletnie kontakty z otoczem społeczno-gospodarczym 

umożliwiły wypracowanie sprawdzonych płaszczyzn współpracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kształtowania koncepcji kształcenia, jak również opiniowania programu.  

Realizacja studiów o profilu praktycznym i związany z nią modułowy system kształcenia 
są uzasadnione przede wszystkim trendami demograficznymi i sytuacją na rynku pracy w 
mieście Lublin i regionie, w połączeniu z analizą trendów rozwoju szkolnictwa wyższego w 
Polsce oraz udziału sektora szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu. W strategii rozwoju 
miasta Lublin i województwa istotne znaczenie ma podjęcie działań zmniejszających poziom 
migracji młodych mieszkańców. Miasto i region opuszczają zarówno osoby poszukujące 
zatrudnienia, jak i osoby, które po maturze podejmują studia w innych miastach. Ponadto, 
przedstawione w analizach konkluzje wskazują na problem braku aktywizacji zawodowej 
spowodowany brakiem kształcenia praktycznego oraz stosunkowo późny (w porównaniu z 
innymi krajami Unii Europejskiej) wiek inicjowania aktywności zawodowej. Z drugiej strony 
jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, miasto Lublin było atrakcyjnym miejscem do 
podjęcia studiów dla młodych migrantów z Ukrainy. Czynniki, które miały na to wpływ to 
przede wszystkim bliskość granicy i niższe koszty życia niż w największych polskich miastach. 

Dodatkowo zjawisko migracji do Lublina pogłębiło się po wybuchu wojny. Realizacja studiów 
o profilu praktycznym może przyczynić się do zmniejszenia odpływu migracyjnego, dając 
możliwość łączenia pracy i nauki, a także znalezienia pracy w miejscach odbywania praktyk 

zawodowych. Profil praktyczny jest też atrakcyjny dla osób, które są już aktywne zawodowo, 
ale chcą podnosić swoje kwalifikacje, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
praktycznych. 

Na koncepcję studiów wpływ miały także zalecenia dotyczące poszczególnych 
kryteriów wymienione w Uchwale Nr 613/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 

dnia 20 października 2016 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Pedagogika I i II st., 

która poprzedziła bieżącą ocenę. Opis realizacji zaleceń znajduje się w tabelach w niniejszym 
raporcie samooceny.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika I st. jest ściśle powiązana z misją i 
głównymi celami strategicznymi Lubelskiej Akademii WSEI. Misja i strategia Uczelni na lata 

2019-2023 została przyjęta Uchwałą Konwentu WSEI nr 2/2020. Realizacja misji Uczelni w 
brzmieniu „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze” odbywa się przede 
wszystkim poprzez dbałość o to, by dyplom Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie był 
dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie 
do podjęcia pracy zawodowej. W Uchwale określono następujące cele strategiczne Uczelni: 

Cel strategiczny nr 1: Edukacja – realizacja nowoczesnego modelu kształcenia, łączącego 

naukowość z praktyką z uwzględnieniem międzynarodowych trendów, który będzie rozwijał 
ciekawość studentów i wspierał rozwój talentów oraz zachęcał do ich angażowania się w 
życie społeczne Uczelni. 
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Cel strategiczny nr 2: Badania i naukowość – wprowadzenie mechanizmów 
wspomagających rozwój badań, rozwój naukowy nauczycieli akademickich w celu uzyskania 
wyższej oceny naukowej Uczelni (wzrost kultury badawczo-naukowej). 

Cel strategiczny nr 3: Umiędzynarodowienie – umiędzynarodowienie pozwalające 
pracownikom i studentom na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w wielokulturowym 
środowisku, prowadzenie badań i realizacji projektów. 

Cel strategiczny nr 4: Rozwój instytucjonalny – Sprawne zarządzanie zasobami Uczelni w 
celu zapewnienia wysokiej skuteczności w osiąganiu założonych celów. 

Podczas realizacji celów w Lubelskiej Akademii WSEI priorytetowe znaczenie mają 
następujące wartości: 

- partnerstwo - jest stosowane na co dzień, zapewniamy naszym studentom przyjazne 
warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości osobiste, ekonomiczne 
oraz uwzględniając potrzeby i zainteresowania; 

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

pozwala naszym absolwentom podejmować wyzwania w zakresie zawodowym; 
- profesjonalizm – nasza kadra badawczo – dydaktyczna posiada doświadczenie 

praktyczne i akademickie co przekłada się na jakość procesu dydaktycznego; 
- ambicje – dzięki którym Uczelnia osiąga sukces i przewagę konkurencyjną na rynku 

edukacyjnym niepublicznych szkół wyższych. 
Wskazana misja, cele strategiczne i wartości mają priorytetowe znaczenie przy tworzeniu 

koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika I st. Celem studiów jest nabycie przez 

studentów usystematyzowanej interdyscyplinarnej wiedzy z dyscyplin pedagogika i 
psychologia oraz odpowiednie przygotowanie absolwentów do realizacji różnorodnych 
zadań z zakresu pedagogiki w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej. Dynamiczny 

zmiany dokonujące się w świecie oraz stale zwiększający się zakres kompetencji wszystkich 
pracowników sektora edukacji, placówek opiekuńczo-wychowawczych jak również 
penitencjarno-resocjalizacyjnych stawia coraz to nowe wyzwania uczelniom wyższym w 
zakresie coraz bardziej profesjonalnego kształcenia refleksyjnych praktyków w zakresie 

pedagogiki. Celem kształcenia na kierunku Pedagogika I st. jest również nabycie przez 
studentów konkretnych umiejętności praktycznych oraz nabycie umiejętności doboru i 
stosowania właściwych metod i narzędzi przystosowanych do rozwiązywania konkretnych 
problemów praktycznych w działalności pedagogicznej. Podczas studiów prezentowane są 
różne modele wsparcia rozwojowego dzieci, młodzieży i dorosłych (tutoring i mentoring). 
Studenci uczą się także zasad skutecznego komunikowania się, co ma pomóc im odnaleźć się 
w przyszłości zarówno w pracy z podopiecznymi jak również w zespołach pedagogicznych lub 
interdyscyplinarnych. Dodatkowo absolwenci są gotowi do ciągłego dokształcania się 
zawodowego oraz rozwoju osobistego, szczególnie stałej aktualizacji posiadanej wiedzy z 
zakresu nauk pedagogicznych i psychologii. Realizacja tak określonego celu wpłynęła na 
konstrukcję programu studiów, w którym przyjęto, iż kluczowe kompetencje studenci 
nabywają na modułach kierunkowych, które z kolei są bazą dla studiowania modułów 
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specjalnościowych. Metody kształcenia są różnorodne, specyficzne i zapewniają osiągnięcie 
przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się. 

Absolwent kierunku Pedagogika I st. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk 
społecznych (pedagogika i psychologia), stanowiącą podstawę do kształtowania 
specjalistycznych kompetencji istotnych z punktu widzenia realizacji różnorodnych zadań z 
zakresu pedagogiki terapeutyczno-opiekuńczej i profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Absolwent 

potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych oraz 
nietypowych problemów o charakterze praktycznym pojawiających się w pracy zawodowej. 
Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku Pedagogika I stopień jest przygotowanie 
absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w kompetencje (z 

zakresu wiedzy, umiejętności i postaw) niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach 
społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Absolwent uzyskuje 
kwalifikacje zgodnie z wybraną specjalnością.  

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo-terapeutyczna student uzyskuje 

kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i 
innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym 
wieku, w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych. 
Studiowanie tej specjalności daje również przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich 
i podyplomowych. Absolwent tej specjalności w szczególności: 

- zna organizację instytucji opiekuńczo-wychowawczych;  

- potrafi zastosować w praktyce metodykę opieki i wsparcia rodziny, a w tym potrafi 
radzić sobie w sytuacjach trudnych w pracy z dziećmi oraz inspirować je do pracy nad 
sobą; 

- potrafi organizować i realizować formy wspierania i pomocy pedagogicznej dla 
wychowanków instytucji opiekuńczo-wychowawczych; 

- potrafi skutecznie komunikować się z wszystkimi uczestnikami procesów 
pedagogicznych; 

- potrafi zaprojektować przebieg pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia na 

określonym etapie edukacyjnym z zastosowaniem fachowej terminologii, opierając 
się na diagnozie jego zaburzeń i mocnych stronach jego rozwój; 

- potrafi wykorzystać narzędzia do diagnozowania i pracy z dziećmi o wysokim nasileniu 
wrażliwości przetwarzania sensorycznego (tzw. dzieci wysoko wrażliwe; ang. higly 

sensitive children)podpisywać dokumenty w formie elektronicznej; 
- zna zasady projektowania rozwoju zawodowego własnego oraz innych uczestników 

oddziaływań pedagogicznych; 

- stosując specjalistyczną terminologię, również w języku obcym na poziomie B2 
dyskutować na temat zagadnień z zakresu pedagogiki. 

 

W ramach specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja student uzyskuje 

kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką 
społeczną, resocjalizacją, kontrolą przestępczości w odniesieniu do osób w różnym wieku tj 
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osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Studiowanie tej specjalności daje również przygotowanie 
do podjęcia studiów magisterskich i podyplomowych. Absolwent tej specjalności w 
szczególności: 

- zna prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji; 
- zna mechanizmy funkcjonowania systemów instytucji zajmujących się profilaktyka oraz 

penitencjarno-resocjalizacyjnych; 

- posiada podstawową wiedze z zakresu kryminologii; 
- zna i potrafi zastosować w praktyce techniki diagnostyczne oraz metody terapeutyczne 

w resocjalizacji; 

- potrafi konstruować i zna zasady ewaluacji programów profilaktycznych; 

- potrafi rozwiązywać problemy zawodowe; 
- posiada umiejętność skutecznego komunikowania się z wszystkimi uczestnikami 

oddziaływań profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych; 

- stosując specjalistyczną terminologię, również w języku obcym na poziomie B2 
dyskutować na temat zagadnień z zakresu pedagogiki. 

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach/firmach/placówkach o 

różnym profilu działalności, jako:   
• pedagog terapeuta w różnego rodzaju placówkach realizujących zadania pedagogiczne, 
• pedagog opiekun/wychowawca w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych, 
• w placówkach NGO zajmujących się realizacją celów związanych z profilaktyką 

społeczną, 
• w charakterze wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

dziennego, rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego,  

• w charakterze wychowawcy w świetlicach i ogniskach wychowawczych oraz klubach 
środowiskowych, klubikach dla małych dzieci,  

• w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
• w centrach pomocy rodzinie, 

•  w ośrodkach pomocy rodzinie. 
 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku pedagogika to żłobki, przedszkola i 
szkoły, zakłady karne, domy poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, MOW-y, publiczne i 

niepubliczne placówki świadczące pomoc w zakresie terapii pedagogicznej. 
Jednym z priorytetów podczas realizacji programu na kierunku Pedagogika I st. jest 

wyposażenie studentów w kompetencje praktyczne związane z umiejętnościami i 
kompetencje społeczne, dlatego dużą wagę przywiązuje się do realizacji praktyk 

zawodowych w wymiarze 6-miesięcznym. Praktyki zawodowe są realizowane przy ścisłej 
współpracy z instytucjami i podmiotami reprezentującymi otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Współpraca ta polega m.in. na: 
1. Prowadzeniu wybranych modułów przez wykładowców – praktyków. 
2. Wysyłaniu studentów na praktyki do podmiotów partnerskich. 
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3. Umożliwieniu podmiotom z otoczenia społeczno-gospodarczego zlecania 

przygotowania projektów o aplikacyjnym charakterze na konkretny temat. 

4. Wspólnym organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających transfer wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia pomiędzy Lubelska Akademia WSEI a otoczeniem 

społeczno-gospodarczym (np. wykłady i warsztaty otwarte prowadzone przez 

praktyków, konferencje, kongresy i eventy o innym charakterze). 
5. Umożliwieniu uczestniczenia reprezentantów podmiotów partnerskich w procesie 

udoskonalania programu kształcenia na kierunku tak, by stale odpowiadał on na 
zmieniające się potrzeby świata a zwłaszcza rynku pracy. 

Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia na kierunku Pedagogika I st. w Lubelskiej 

Akademii WSEI to przede wszystkim: 

- Zajęcia prowadzone przez przedstawicieli pracodawców i praktyków w obszarach 
dotyczących tematyki zajęć; 

- Realizacja zajęć, w tym metody uczenia i weryfikacja efektów uczenia się w systemie 
modułowym; 

- Umożliwienie zdobycia kompetencji zarówno osobom nieposiadającym doświadczenia 
w pracy na stanowiskach pedagogicznych, jak i osobom pracującym, które chcą 
rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne; 

- Położenie dużego nacisku na rozwój kompetencji intelektualnych i praktycznych. 
 

Zalecenia dotyczące kryterium 1 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 1 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 

naprawczym 

1. Zniwelować rozbieżność 
między raportem samooceny 
a uchwałą Senatu WSEI w 

Lublinie w zakresie 

przypisania kierunku do 

obszarów, dziedzin i 
dyscyplin. 

Bezpośrednio po wizytacji PKA Dziekan Wydziału złożył do 
Rektora WSEI wniosek o zniwelowanie rozbieżności, które 
zaistniały pomiędzy raportem samooceny, a Uchwałą 
Senatu i podczas najbliższego Senatu WSEI dokonano 
stosownej poprawki. Uchwała nr 14/2015/2016 Senatu 
WSEI z dnia 27 września 2016 r. 

Należy zauważyć równocześnie, iż po zmianie programu 
kształcenia związanym z nową Ustawą o szkolnictwie 

wyższym z 2018 r. (tzw. Konstytucja dla nauki) oraz ze 
zmianami prawa, które wyłączyły kształcenie nauczycieli 
edukacji elementarnej do nowego kierunku studiów 
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna kierunek 

Pedagogika zarówno I st. jak i II st. został przypisany tylko 
do obszaru nauk społecznych, do dyscyplin Pedagogika i 
Psychologia.  

2. Z uwagi na zgłoszone 
zainteresowanie przez 

W roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 zbierano 

wśród studentów ankiety dotyczące wprowadzenia do 
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studentów dodatkowymi 
przedmiotami do wyboru 

oraz przedmiotami w języku 
obcym zaleca się rozważenie 
wprowadzenia takiej oferty 

do programu kształcenia. 

programu kształcenia dodatkowych przedmiotów 

fakultatywnych w języku angielskim: Psychologia stresu i 

Psychologia zdrowia. Jednak w żadnym roku akademickim 
studenci nie wyrazili praktycznie żadnego zainteresowania 
tymi przedmiotami. W ankietach studenci wskazywali na 

trudności związane ze znajomością języka obcego, które ich 
zdaniem uniemożliwiłyby im otrzymanie zaliczenia 

przedmiotu związane z weryfikacją efektów uczenia się. 

3. Rozważyć zwiększenie liczby 
godzin w przedmiotach 

metodycznych, szczególnie 
przy przedmiotach takich jak: 

metodyka edukacji językowej 
w przedszkolu, metodyka 

edukacji matematycznej w 

przedszkolu, metodyka 

edukacji plastycznej w 

przedszkolu i klasach I-III. 

W ramach nowego kierunku studiów Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna – uruchomionego od 1 

października 2019 r. – w znaczący sposób zwiększono ilość 
godzin w zakresie wszystkich przedmiotów metodycznych.  

 

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 

Program studiów na kierunku Pedagogika I st. został skonstruowany w taki sposób, żeby 
zapewnić studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia się i kwalifikacji na poziomie 
tego kierunku. Treści kształcenia zostały opracowane w oparciu o dyscypliny, do których 
został przyporządkowany kierunek: 

• Pedagogika (realizowane m.in. w ramach modułów: Społeczny, Podstaw Wychowania, 
Podstaw Kształcenia, Pedagogiki zdrowia, Podstaw działań opiekuńczych i 

wychowawczych, Umiejętności pedagogicznych); 

• Psychologia (realizowane m.in. w ramach modułów: Psychologiczno-Pedagogiczny, 

Psychologiczny, Wsparcia rozwojowego). 

Program uwzględnia również kształtowanie kompetencji studentów w zakresie 
znajomości języka obcego na poziomie B2 w zakresie ogólnej znajomości języka oraz języka 
specjalistycznego związanego z kierunkiem Pedagogika. Studenci mają do wyboru naukę 
języka angielskiego, niemieckiego oraz naukę języka rosyjskiego. 

Na program studiów na kierunku Pedagogika I st. składają się: 
• 4 moduły ogólnouczelniane (w przypadku studiów niestacjonarnych 3 moduły 

ogólnouczelniane); 
• 11 modułów kierunkowych; 
• 1 moduł fakultatywny (studenci wybierają spośród 2 oferowanych modułów); 
• 8 modułów specjalnościowych; 
• Seminarium i egzamin dyplomowy; 

• 6-miesięczne praktyki zawodowe. 
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W modułach ogólnouczelnianych kształtowane są przede wszystkim kompetencje 
studentów w zakresie wiedzy ogólnej, jak również umiejętności i kompetencji społecznych w 
zakresie: technologii informacyjnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności 
intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych, 
filozofii i etyki oraz znajomości języka obcego na poziomie B2. Kluczowe (wiodące) treści 
kształcenia, w tym treści związane z praktycznym zastosowaniem wiedzy w zakresie 

dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek zostały zawarte w 11 modułach 
kierunkowych (Społeczny, Psychologiczno-pedagogiczny, Psychologiczny, Podstaw 

wychowania, Podstaw kształcenia, Pedagogiki zdrowia, Diagnostyczny, Społecznych podstaw 
pedagogiki, Podstaw działań opiekuńczych i wychowawczych, Wsparcia rozwojowego, 
Umiejętności pedagogicznych) oraz 1 module fakultatywnym (do wyboru spośród czterech 
kursów: Nowoczesne koncepcje wychowania/Współpraca instytucji edukacyjnych ze 

środowiskiem i Nowoczesne koncepcje kształcenia/Edukacyjne zastosowanie mediów). 

Szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną studenci nabywają w ramach 8 przedmiotów 
specjalnościowych. W ramach specjalności Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna są to 
treści obejmujące m.in. metodykę opieki i wsparcia rodziny, organizacje instytucji 
opiekuńczo-wychowawczych, terapię specyficznych zaburzeń w uczeniu się, czy metodykę 
działań terapeutycznych. W ramach specjalności Pedagogika społeczna i resocjalizacja są to 
treści obejmujące m.in. pedagogikę resocjalizacyjną, podstawy kryminologii, systemy 

instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych, prawne podstawy profilaktyki społecznej i 
resocjalizacji, czy diagnozy i terapii w resocjalizacji. W ramach modułu Seminarium i egzamin 

dyplomowy studenci nabywają m.in. kompetencje w zakresie samodzielnego opracowania 
praktycznego zagadnienia problemowego oraz zaprezentowania tego zagadnienia podczas 

egzaminu dyplomowego. Moduł, który w największym stopniu przygotowuje studentów do 
pracy zawodowej i jest ściśle związany z aktualnym stanem praktyki w obszarach działalności 
zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

Pedagogika to Moduł praktyczny, w ramach którego realizowane są 6-miesięczne praktyki 

zawodowe. 

 Szczegółowy wykaz modułów i przyporządkowanej do nich liczby punków ECTS oraz formy 
zaliczenia został przedstawiony w poniższej tabeli. 
 

Nazwa modułu ECTS Forma 

zaliczenia 
MODUŁY OGÓLNOUCZELNIANE 22  Moduł ogólny 5 ZAO Język obcy 12 EGZ Moduł filozoficzno-etyczny 5 EGZ 

Wychowanie fizyczne 0 ZAL 

MODUŁY PODSTAWOWE/KIERUNKOWE 55  Moduł społeczny 5 ZAO Moduł psychologiczno-pedagogiczny 5 ZAO Moduł psychologiczny  5 EGZ Moduł podstaw wychowania 5 EGZ 
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Moduł podstaw kształcenia 5 EGZ Moduł pedagogiki zdrowia  5 ZAO Moduł diagnostyczny 5 ZAO Moduł  społecznych podstaw pedagogiki  5 EGZ Moduł podstawy działań opiekuńczych i wychowawczych 5 EGZ Moduł wsparcia rozwojowego 5 ZAO Moduł umiejętności pedagogicznych  5 EGZ 

MODUŁ DO WYBORU: 

Nowoczesne koncepcje w pedagogice 

5  Nowoczesne koncepcje wychowania/ Współpraca instytucji edukacyjnych ze środowiskiem 

 Nowoczesne koncepcje kształcenia/ Edukacyjne zastosowanie mediów 

 

 

5 

 

 

ZAO 

Moduły specjalnościowe: 56  

Specjalność: Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 7 ZAO Moduł umiejętności komunikacyjnych  7 ZAO 

Autoewaluacja i projektowanie rozwoju zawodowego 7 ZAO Moduł metodyka opieki i wsparcia rodziny 7 ZAO Moduł organizacja instytucji i procesów opiekuńczo-

wychowawczych 

7 ZAO Terapia specyficznych zaburzeń w uczeniu się 7 ZAO Moduł metodyka działań terapeutycznych 7 ZAO 

Warsztat pedagoga terapeuty 7 ZAO 

Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Moduł pedagogiki resocjalizacyjnej 7 ZAO Moduł umiejętności komunikacyjnych  7 ZAO Moduł podstaw kryminologii 7 ZAO Moduł systemów instytucji profilaktyczno-

resocjalizacyjnych 

7 ZAO Moduł diagnozy i terapii w resocjalizacji 7 ZAO Moduł podstaw profilaktyki uzależnień i 
niedostosowania społecznego 

7 ZAO Moduł prawne podstawy profilaktyki społecznej i 
resocjalizacji 

7 ZAO Warsztat metodyki oddziaływań profilaktycznych i 
resocjalizacji  

7 ZAO 

Seminarium i egzamin dyplomowy 10 EGZ Praktyki zawodowe 6 miesięczne 32 ZAL 

ŁĄCZNIE 180  
 

W celu realizacji programu studiów na kierunku Pedagogika I st. zastosowano 

różnorodne, specyficzne i zapewniające osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów 
uczenia się metody kształcenia. Konstrukcja programu wymaga wykorzystanie metod 
kształcenia, które uwzględniają najnowsze osiągnięcia dydaktyki akademickiej, w tym z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W celu zapewnienia studentom efektywnego uzyskania efektów uczenia się, na 
kierunku Pedagogika I st. o profilu praktycznym stosowane są zróżnicowane metody 
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dydaktyczne. Są one dostosowane do specyfiki zajęć i indywidualnych potrzeb studentów. 
Metody te są zorientowane na studenta – poniżej wymieniono niektóre z nich: 

 

1. Metody podające: 
• wykład konwersatoryjny (rozmowa wykładowcy ze studentem, podczas której 

wykładowca zadaje pytania i przedstawia określone treści, a studenci na nie 
odpowiadają); 

• wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych; 
• wykład problemowy (wykładowca przedstawia konkretny problem, omawia go ze 

studentami i wskazuje na określone sposoby rozwiązania). 
 

2. Metody problemowe i aktywizujące: 
• metoda case study (metoda polegająca na analizie, a następnie dyskusji nad 

przedstawionym przez nauczyciela przypadkiem); 

• metoda sytuacyjna (analiza, a następnie dyskusja nad przedstawionym ciągiem 
zdarzeń; analiza dokonywana jest przez studenta z odpowiednim wyprzedzeniem, a 
następnie prowadzona jest dyskusja nad zawartymi w opisie problemami); 

• gry dydaktyczne (działanie w formie ćwiczenia, w której przestrzega się ściśle 

określonych zasad; rozróżnia się gry symulacyjne, decyzyjne); 
• dyskusja dydaktyczna w różnych wariantach, w tym burza mózgów i dyskusja 

panelowa (zorganizowana wymiana myśli i poglądów uczestników na dany temat; 
akcentowanie sposobu budowania wypowiedzi, argumentacji). 

W procesie kształcenia dominują metody dydaktyczne zorientowane na studenta 
oraz formy zajęć ukierunkowane na rozwiązywanie problemów (Problem-based Learning), 

mające na celu zintegrowane rozwijanie potencjału studentów (tutoring, mentoring), 
umożliwiające wszechstronne wykształcenia kompetencji intelektualnych niezbędnych w 
działalności związanej z funkcjonowaniem w instytucjach pedagogicznych oraz NGO  

zajmujących się terapią pedagogiczną, profilaktyką społeczną, realizujących działania 
opiekuńczo-wychowawcze, czy tez penitencjarno-resocjalizacyjnych. 

Treści programowe są także realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Metody te stanowią uzupełnienie zajęć realizowanych w siedzibie 
Uczelni, bądź też całkowite zastąpienie tych zajęć w zależności od wytycznych Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych m.in. z pandemią COVID-19, decyzji Rektora lub 

Dziekana Wydziału. Realizowanie treści programowych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość zostało uregulowane w Zarządzeniu Kanclerza i Rektora WSEI w 
Lublinie Nr/38/2021/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Metody i techniki 

kształcenia na odległość opierają się przede wszystkim na platformie e-learningowej WSEI 

(platforma Moodle), wirtualnych laboratoriach oraz module VirtualClass opartym na 

platformie ClickMeeting, która umożliwia prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym z 
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wykorzystaniem mikrofonów i kamer, możliwością zabierania głosu przez studentów, a także 
wykorzystania przez prowadzących metod aktywizujących, m.in. przeprowadzania ankiet w 
czasie rzeczywistym i omawiania ich wyników. Pomimo tego, że moduł VirtualClass jest 
podstawowym narzędziem wykorzystywanym na kierunku Pedagogika, Uczelnia zapewnia 

również dostęp do alternatywnej aplikacji MS Teams. 
Metody kształcenia stymulują  studentów do samodzielności i pełnienia aktywnej roli w 

procesie uczenia się, a także umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności 
praktycznej w zakresie dyscyplin związanych z kierunkiem studiów oraz udziału w tej 
działalności. Podczas realizacji programu kształcenia są stosowane właściwe metody i 
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Metody kształcenia 
umożliwiają także uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania języka obcego co najmniej 
na poziomie B2.  

 Przykładowe powiązania metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 
oraz kompetencji społecznych zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
Nazwa modułu Modułowe efekty uczenia się Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Metody kształcenia 

Moduł 
psychologiczno-

pedagogiczny 

Absolwent zna i rozumie: 

- Terminologię używaną w różnych 
działach psychologii i pedagogiki i ich 
zastosowanie w dyscyplinach 

pokrewnych z obszaru nauk społecznych 
i humanistycznych oraz znaczenie dla 

praktyki pedagogicznej. 

- Różne dziedziny i teorie psychologiczne 
oraz podejścia metodologiczne w 
psychologii ogólnej i jej różnych działach 
oraz postulat wieloparadygmatyczności  
prowadzenia badań w psychologii. 
- Źródła i sposób pojmowania edukacji w 
różnych doktrynach  i systemach 
pedagogicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem teorii psychologicznych 

stanowiących ich podstawę. 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_W11 

Wykład 
konwersatoryjny 

wykład informacyjny, 

Analiza literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent potrafi: 

- Wykorzystać wiedzę teoretyczną z 
zakresu psychologii i podstawowych 

pojęć i kierunków myśli pedagogicznej w 
celu analizy nowych problemów 
psychologicznych i pedagogicznych. 

- Sprawnie poruszać się w obszarze 
zagadnień ogólnych psychologii oraz 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U13 

Prezentacja, wykład 
konwersatoryjny, 

dyskusja problemowa i 

grupowa. 
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pojęć i systemów pedagogicznych, a 
także dyskutować ze specjalistami w 
zakresie psychologii i pedagogiki.  

- Identyfikować podstawy 
psychologiczne i pedagogiczne 

kształtujące współczesne doktryny 
pedagogiczne i programy oddziaływań 
wychowawczych i dydaktycznych 

realizowanych w praktyce szkolnej. 

Absolwent  jest gotów do: 
- Podejmowania pracy w sposób 
samodzielny i włącza się aktywnie w 
prace zespołu, zwłaszcza w sytuacjach 
problemowych, przestrzegając zasad 
etyki. 

- Jest przekonany o potrzebie 

podejmowania refleksji w pracy 

pedagogicznej, prezentuje aktywną 
postawę poznawczą. 

K_K02 

K_K04 

Metoda zadaniowa, 

dyskusja problemowa i 

grupowa. 

Moduł 
diagnostyczny 

Absolwent zna i rozumie: 

- terminologię i istotę diagnostyki 
pedagogicznej 

- metodologię badań diagnostycznych 

- etyczny wymiar pracy diagnosty 

K_W01 

K_W10 

K_W17 

Wykład 
konwersatoryjny, 

wykład problemowy, 
dyskusja. 

Absolwent potrafi: 

- na podstawie posiadanej wiedzy 

teoretycznej obserwować, analizować i 
interpretować określonego rodzaju 
sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, a 

także dokonywać ich interpretacji w 
różnych kontekstach i środowiskach 
wychowawczych  

- opracować podstawowe narzędzia 
diagnostyczne 

- diagnozować osobisty potencjał 
człowieka, a także dokonywać korekty i 
modyfikacji własnego oddziaływania 
pedagogicznego 

K_U04 

K_U05 

K_U06 

K_U08 

K_U15 

K_U21 

Pokaz, dyskusja 

grupowa, analiza 

przypadku. 

Absolwent  jest gotów do: 
- wykorzystania posiadanej przez siebie 

teoretycznej wiedzy pedagogicznej jako 

podstawy dla wszelkich działań 
pedagogicznych w duchu zawodowej i 

etycznej odpowiedzialności 

K_K02 

K_K05 

Praca w grupie, 

dyskusja grupowa. 
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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. 

Podstawowym dokumentem zawierającym zasady dotyczące możliwych sposobów i 
elastycznych ścieżek studiowania jest Regulamin Studiów Lubelskiej Akademii WSEI. 

Regulamin wskazuje na możliwości samodzielnego kształtowania programu studiów, przede 
wszystkim w odniesieniu do możliwości wyboru specjalności i innych zajęć obieralnych. 
Zgodnie z Regulaminem studentom przysługuje prawo do odbywania studiów według 
indywidualnej organizacji studiów. Regulamin wskazuje również na możliwości dotyczące 
usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z 
możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w 
programie studiów; zmiany kierunku studiów, przeniesienia na studia stacjonarne lub 
niestacjonarne, powtarzania określonych zajęć oraz warunkowej rejestracji na kolejny 
semestr. 

Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku zatwierdza szczegółowy harmonogram realizacji 

programu studiów na kierunku Pedagogika I st. przed rozpoczęciem roku akademickiego, z 
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uwzględnieniem kalendarza roku akademickiego, w terminie pozwalającym na prawidłową 
organizację zajęć.  Plan zawiera informacje o rodzaju zajęć, formie zajęć, prowadzących, 
miejscu i czasie odbywania zajęć oraz studentach, dla których plan jest dedykowany. Plan 
konstruowany jest na podstawie programu studiów i kart modułów. Plan uwzględnia formę 
studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz odpowiednią sekwencję zajęć, co pozwala w 
sposób logiczny i uporządkowany weryfikować zarówno efekty uczenia się, a także uzasadnić 
wybrany sposób zaliczenia poszczególnych semestrów i lat studiów. Studenci na pierwszym 
roku studiów realizują przede wszystkim przedmioty ogólnouczelniane i kierunkowe, a w 
kolejnych semestrach włączane są systematycznie przedmioty specjalnościowe. Seminarium 
jest realizowane w dwóch ostatnich semestrach nauki. Istotne znaczenie ma zaplanowane 
zajęć w ramach modułu praktycznego, w ramach którego realizowane są 6-miesięczne 
praktyki zawodowe. Zajęcia w ramach modułu zostały rozłożone równomiernie w celu 
zapewnienia właściwej integracji praktyk zawodowych z innymi modułami oraz jak najlepszej 
synchronizacji zdobywania kompetencji w ramach wiedzy z jej praktyczną implementacją. 

Plan studiów przewiduje realizację 2290 (92 ECTS) godzin zajęć dydaktycznych 
realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim i innymi osobami dla 
studiów stacjonarnych oraz 1700 godzin (68 ECTS) dla studiów niestacjonarnych. 

Konstrukcja programu studiów umożliwia wybór zajęć, którym przypisano 115 ECTS, 
co stanowi ok. 64% ogólnej liczby punktów ECTS w programie studiów. Do modułów do 
wyboru zaliczono: język obcy - 12 ECTS; moduły wybranej specjalności – 56 ECTS; moduły 
fakultatywne – 5 ECTS; seminarium dyplomowe – 10 ECTS; praktyka zawodowa – 32 ECTS. 

Program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne. 
Moduły związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym stanowią dla studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych 101 ECTS (w tym praktyki zawodowe 32 ECTS). Zajęcia 
poświęcone kształceniu w zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego na 
poziomie B2 obejmują wymiar 12 ECTS. 

Liczba punktów ECTS przypisana modułom przewidzianym planem studiów wynosi w 

każdym roku akademickim min. 60 (Zarządzenie nr 9/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ogólnych zasad 
funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz 
aktualizacji Regulaminu ECTS WSEI w Lublinie). 

Łączny wymiar godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2290, w tym:  

- na specjalności Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna: 596 godzin wykładów (26%), 644 

godzin ćwiczeń (28%), 50 godzin konsultacji do modułów (2%) i 40 godzin seminariów (2%) i 
960 godzin praktyk zawodowych (42%); 

- na specjalności Pedagogika społeczna i resocjalizacja: 726 godzin wykładów (32%), 514 
godzin ćwiczeń (22%), 50 godzin konsultacji do modułów (2%) i 40 godzin seminariów (2%) i 
960 godzin praktyk zawodowych (42%).  
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Łączny wymiar godzin zajęć na studiach niestacjonarnych wynosi 1700, w tym:  

- na specjalności Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna: 298 godzin wykładów (18%), 322 
ćwiczeń (19%), 80 godzin konsultacji do modułów (5%) i 40 godzin seminariów (2%) i 960 
godzin praktyk zawodowych (56%); 

- na specjalności Pedagogika społeczna i resocjalizacja: 363 godzin wykładów (22%), 257 
ćwiczeń (15%), 80 godzin konsultacji do modułów (5%) i 40 godzin seminariów (2%) i 960 

godzin praktyk zawodowych (56%). 

Wykłady i konsultacje do modułów odbywają się dla całego toku lub specjalności. 
Ćwiczenia prowadzone są w grupach liczących od 26 do 29 studentów. Zajęcia z języka 
obcego w grupach liczących od 16 do 21 studentów. Seminaria dyplomowe odbywają się w 
grupach liczących od 26 do 29 studentów. Warsztaty z modułu praktycznego realizowane w 
siedzibie Uczelni odbywają się w grupach liczących od 26 do 29 studentów. 

Program i zasady organizacji praktyk oraz szczegółowe zasady realizacji praktyk 

zawodowych oraz efekty uczenia się przewidziane dla modułu praktycznego zostały 
określone w: 

• Programie praktyk zawodowych na kierunku studiów Pedagogika I st. o profilu 

praktycznym (załącznik do programu studiów). 
• Sylabusie (karcie) do modułu praktycznego (załącznik do programu studiów). 

Praktyki mają wymiar 960 godzin dydaktycznych i zostały im przyporządkowane 32 
punkty ECTS. Warunki zaliczania przez studentów WSEI efektów uczenia się na praktykach 
zawodowych zostały określone Uchwałą Senatu Nr 15/2021/2022 z dnia 29.06.2022 roku w 

sprawie zasad obywania praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie, zgodnie z którą praktyka zawodowa podzielona jest na dwie części: 

I. Praktyka zawodowa prowadzona przez pracodawcę na Uczelni, 

II. Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy (w zakładzie pracy). 
Praktyka zawodowa realizowana w siedzibie Uczelni została przewidziana na I, IV oraz 

VI semestr studiów zgodnie z planem zajęć. Praktyka realizowana w zakładach pracy jest 
realizowana w II semestrze od 1 czerwca do 30 września oraz w IV semestrze od 1 czerwca 
do 30 września.  

Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS odbywa się na następujących 
zasadach: 

• w I semestrze: Wstęp do praktyk zawodowych, do 15 lutego (1 ECTS). W II semestrze, 

od 1 czerwca do 30 września (9 ECTS). Łącznie 10 ECTS; 
• w IV semestrze, do 30 września (10 ECTS), w tym warsztaty z praktyk realizowane w 

siedzibie Uczelni zgodnie z planem zajęć (75 godzin dydaktycznych, 2 ECTS); 
• w VI semestrze, do 30 czerwca (12 ECTS), w tym warsztaty z praktyk realizowane w 

siedzibie Uczelni zgodnie z planem zajęć (70 godzin dydaktycznych, 2 ECTS). 
Podczas warsztatów z praktyk realizowanych w IV i VI semestrze w siedzibie Uczelni 

studenci opracowują projekty rozwiązania problemu praktycznego występującego w 
zakładzie pracy, prezentują zaproponowane rozwiązania i biorą udział w dyskusji grupowej.  

Istnieją dwie możliwości realizacji praktyk studenckich, tj.:  
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1. Praktyka realizowana w wybranej przez studenta jednostce organizacyjnej, której 
profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów i został zaakceptowana przez Opiekuna 
Studenckich Praktyk Zawodowych z ramienia Lubelskiej Akademii WSEI.   

2. Praktyka organizowana przez Uczelnię. 
Komórką organizacyjną Lubelskiej Akademii WSEI, która organizuje praktyki 

zawodowe współpracując w tym zakresie z interesariuszami zewnętrznymi jest Biuro Karier i 
Spraw Studenckich. Baza instytucji, w których studenci odbywają praktyki zawiera obecnie 
ok. 130 podmiotów. Student po zgłoszeniu się do Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI 

uzyskuje kompleksowe wsparcie w zakresie praktyki organizowanej przez Uczelnię. W 
przypadku studentów, którzy nie mają sprecyzowanych preferencji dot. miejsca odbywania 
praktyki istotne znaczenie ma możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, który pomaga 
studentowi w wyborze spośród potencjalnych miejsc odbywania praktyk. Jeżeli student sam 
znajduje miejsce do odbycia praktyki to po uzyskaniu akceptacji Opiekuna Studenckich 

Praktyk Zawodowych również otrzymuje wsparcie w zakresie organizacji praktyki i 

kompleksowej realizacji kwestii formalnych w tej samej komórce organizacyjnej Uczelni. 
 Miejscem odbywania praktyki są organizacje, w tym m.in. żłobki, przedszkola, szkoły, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, NGO-sy, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, 
Stowarzyszenie SOS Wioski dziecięce, MOW-y, zakłady penitencjarne, szpitale realizujące 
działania pedagogiczne  związane z kierunkiem studiów i wybraną przez studenta 
specjalnością, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonych w programie praktyk 

efektów uczenia się związanych z modułami kierunkowymi i do wyboru (szczególnie w 
zakresie umiejętności i kompetencji społecznych) ujętych w danym programie studiów. 
Dziekanat Wydziału Nauk o Człowieku w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku ma 

obowiązek przekazania do Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI listy studentów kierunku 
Pedagogika I st. zobowiązanych do odbycia praktyki zawodowej. Biuro Karier i Spraw 
Studenckich Lubelskiej Akademii WSEI w terminie do dnia 30 maja danego roku przydziela i 

umożliwia studentom realizację praktyk zawodowych w siedzibie Uczelni lub w firmie, 
instytucji, organizacji, z którymi Uczelnia podpisała trójstronną umowę dotyczącą praktyk 
zawodowych. 

Przykładowe miejsca, w których studenci kierunku Pedagogika I st. realizują praktyki 
zawodowe: 

• Żłobek Miejski w Rykach 

• Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Rybki" w Lublinie 

• Niepubliczny Integracyjny Żłobek i Przedszkole „Magiczny Świat Dziecka” w Legionowie 

• Przedszkole i żłobek ,,Wyspa Marzeń" w Warszawie 

• Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Lublinie 

• Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tajemniczy Ogród" w Lublinie 

• Przedszkole nr 9 w Lublinie 

• Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej 
• Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Garwolinie 

• Przedszkole Integracyjne "Bambini" w Biłgoraju 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 27 

 

• Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarębiny w Rykach 

• Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner w Świdniku 

• Przedszkole nr 7 im. Marii Kownackiej w Świdniku 

• Przedszkole Publiczne ,, Różowy Baranek" w Górze Kalwarii 
• Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie 

• Niepubliczne Przedszkole "FANTAZJA" w Lubartowie 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie 

• Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

• Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie 

• Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

• Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej 
• Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie 

• Szkoła Podstawowa w Klementowicach 

• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu 

• Szkoła Podstawowa Nr 3  w Świdniku 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 

• Szkoła Podstawowa im 27 Wołyńskiej Dywizji i Piechoty Armii Krajowej w Skrobowie 

• Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu 

• Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie  
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach 

• Szkoła Podstawowa im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym 

• Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Trawnikach 

• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie 

• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie  
• Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie 

• Dom Dziecka  w Woli Gałęzowskiej 
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej 

• Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Placówka Wsparcia Dziennego 

 

Ponadto praktyki zawodowe są przedmiotem regulacji Uchwały Konwentu nr 10/2020  
z dnia 26.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w WSEI w Lublinie (procedura nr 7 Organizacja i prowadzenie praktyk 
zawodowych). Obszarem priorytetowym jest kontrola praktyk w siedzibie pracodawcy, 

podczas której kontrolujący z ramienia Uczelni wypełnia arkusz „Kontrola praktyk 
studenckich”. Wyniki kontroli są wykorzystywane w ustawicznym doskonaleniu programu 
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praktyk i ich realizacji, podobnie jak wnioski z przeprowadzonych ankiet wypełnianych przez 
studentów („Realizacja i ocena praktyk studenckich”). 

Zalecenia dotyczące kryterium 2 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 2 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 

podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 

naprawczym 

1. Brak zaleceń Nie dotyczy 

 

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

 O przyjęcie na studia na kierunku Pedagogika I st. w Lubelskiej Akademii mogą ubiegać 
się kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, których uprawnienie do ubiegania się o 
przyjęcia na studia wynika z art. 93 i 93a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
oraz art. 323 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zostały uregulowane Uchwałą Senatu Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 3/2020/2021 z dnia 29.03.2021 r. 

 Podstawą przyjęcia na studia na kierunku Pedagogika I st. są pozytywne wyniki egzaminu 
maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub 
pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art.69 ust. 2 
pkt 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 
poz. 85 z póź. zm). 
 Z osobą przyjętą na studia Lubelska Akademia WSEI zawiera w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności umowę określającą między innymi warunki pobierania opłat 
związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość 
tych opłat. Niepodpisanie ww. umowy jest równoznaczne ze skreśleniem osoby 
zakwalifikowanej na dany kierunek studiów z listy studentów.  
  W Uchwale Senatu określono, m.in.: 

• warunki decydujące o przyjęciu kandydata na studia; 
• niezbędne dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym; 
• przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

W związku z powyższym w odniesieniu do kandydatów na studia brak jest 
skomplikowanych i dodatkowych wymagań wstępnych. Wynika to z faktu, iż Lubelska 

Akademia WSEI jest uczelnią niepubliczną i w związku z tym rekrutacja kandydatów na studia 
opiera się na spełnieniu wymogów formalnych, tj.: 
1) wypełnienie ankiety osobowej i rekrutacyjnej kandydata na studia oraz umowy o 
warunkach odpłatności; 
2) złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); 
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3) złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu), 
4) złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów I st. (oryginał do wglądu), 
5) dostarczenie 2 fotografii (3,5 x 4,5); 

6) wniesienie ew. opłaty rekrutacyjnej. 
W związku z tym wszyscy kandydaci mają równe szanse w podjęciu kształcenia na 

kierunku. Ponadto kandydaci są informowani na stronie internetowej Lubelskiej Akademii 

WSEI o oczekiwanych kompetencjach cyfrowych, wymaganiach sprzętowych związanych z 
kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wsparciu 
uczelni w zapewnieniu dostępu do tego sprzętu. Pozwala to na dokonanie oceny czy 
spełniają te wymagania już na etapie rekrutacji na studia. 

 

 Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach 
nauczania, m.in.: 

1. Poprzez zaliczenia i egzaminy cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach 
poszczególnych modułów), 

2. Weryfikację efektów uczenia się  uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych, 

3. Weryfikację założonych w programie studiów efektów uczenia się  poprzez 

seminarium dyplomowe, przygotowanie zadania egzaminacyjnego, a także w trakcie 
egzaminu dyplomowego, 

4. Weryfikację skuteczności i przydatności efektów uczenia się  w trakcie badania losów 
zawodowych absolwentów. 

Weryfikacja osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie 
obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), a efekty uczenia się stanowią 
podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia 
oraz sekwencyjność prowadzonych zajęć. 
 

 Ad.1 Zasady postępowania przy przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów oraz ocen  
Zasady weryfikacji efektów uczenia się zostały określone w Zarządzeniu Rektora 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 50/2021/2022 z dnia 09.08.2022 r.  
w sprawie wprowadzenia Zasad Weryfikacji Efektów Uczenia się w Wyższej Szkoły Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się założonych w poszczególnych 
komponentach są szczegółowo określone w sylabusach modułów kształcenia zatwierdzonych 

przez Koordynatora kierunku i Dziekana Wydziału oraz w programie studiów, 

zaakceptowanymi przez Senat Uczelni. Sylabus modułu kształcenia precyzuje metody 
walidacji efektów uwzględniając zgodność metody weryfikacji do określonych treści i 
kategorii efektów uczenia się.  

Dokonywana jest bieżąca analiza osiąganych przez studentów wyników, czego 

wyrazem są sprawozdania z kolejnych okresów rozliczeniowych przedstawiane przez 
Dziekana Wydziału i Koordynatora Kierunku na podstawie analizy ocen sporządzanych przez 
prowadzących zajęcia oraz działania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i 
Zapewniania Jakości Kształcenia. Dodatkowo prezentowane są zestawienia wyników z 
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poszczególnych przedmiotów jako wprowadzenie do dyskusji na temat ich zróżnicowania w 
ramach poszczególnych przedmiotów na tym samym poziomie kształcenia.  
 

Ad.2 Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest 

określony w sylabusie modułu „Praktyka zawodowa, „Programie praktyk zawodowych” oraz 
„Dzienniczku Praktyk Zawodowych”, który stanowi dokumentację ich przebiegu. Weryfikacja 

efektów uczenia się uzyskanych w trakcie  praktyk zawodowych dokonywana jest i 
poświadczana przez zakładowego opiekuna praktyk zawodowych (pracodawcę) oraz 

opiekuna studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów Lubelskiej Akademii WSEI. 

Ocenie podlega odrębnie każdy z zakładanych efektów uczenia się. 
Oceny organizacji i realizacji praktyk zawodowych dokonuje za pośrednictwem ankiet 

wypełnianych przez studenta, opiekuna praktyk i pracodawcę, u którego zainteresowany 
odbywał praktyki zawodowe oraz podczas kontroli praktyk zawodowych.  

Dokumenty z przebiegu praktyk zawodowych to dziennik praktyk zawodowych, lista 

obecności, opinia opiekuna praktyk zawodowych w jednostce organizacyjnej, raport 
studenta z praktyki, prezentacja projektu z drugiej i trzeciej części praktyki. 
 

Ad. 3. Weryfikację założonych w programie studiów efektów uczenia się poprzez 
seminarium dyplomowe i przygotowanie zadania egzaminacyjnego, a także w trakcie 
egzaminu dyplomowego określono w Regulaminie egzaminów dyplomowych (wymagających 
przygotowania zagadnień i zadań egzaminacyjnych stanowiącym załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Rektora WSEI w Lublinie Nr 49/2021/2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
dyplomowania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Regulamin określa 
zarówno zasady egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej (w siedzibie Uczelni), jak i 
formie zdalnej. Jednocześnie zakres seminarium dyplomowego w poszczególnych 
semestrach i weryfikację założonych efektów uczenia się określono w karcie przedmiotu 

(sylabusie) „Seminarium i egzamin dyplomowy”. 
Ponadto zostały wdrożone procedury zapewniające jakość kadry dydaktycznej. Na Uczelni na 

bieżąco prowadzona jest „Ankieta ocena zajęć dydaktycznych” przez studentów przed zakończeniem 
zajęć z danego przedmiotu/modułu oraz „Ocena zajęć nauczyciela akademickiego” realizowana w 
ramach hospitacji zajęć.  

Analizy wyników i ocen ankiet przedstawiana jest Dziekanowi Wydziału oraz Kierownictwu 
Uczelni, a wyciągane wnioski dotyczą np. zmiany prowadzącego konkretny przedmiot, zasad 

zaliczania przedmiotu, metod dydaktycznych.  

 

Ad.4 Na Uczelni prowadzi się „Badanie losów zawodowych absolwenta”, które również 
umożliwią weryfikowanie zakładanych efektów uczenia się z punktu widzenia potrzeb rynku 
pracy przez studentów i absolwentów Lubelskiej Akademii WSEI oraz ich pracodawców 
(ankiety: dla studentów kończących studia, absolwentów po 3 i 5 latach po ukończeniu WSEI 
oraz pracodawców).  

Za ocenę stopnia realizacji poszczególnych efektów uczenia się na danym kierunku 
studiów odpowiada Dziekan Wydziału, zespół nauczycieli akademickich realizujących zajęcia 
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oraz Wydziałowe Komisje ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia 
powołane przez Rektora.  

Na każdym z wydziałów Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie funkcjonuje Wewnętrzny 
System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który m.in. zawiera podstawową dokumentację 
systemu niezbędną do oceny weryfikacji efektów uczenia się w formie ankiet i procedurę ich 
stosowania.  

Opis efektów uczenia się jest upubliczniony na stronie internetowej uczelni w zakładce 
„Jakość kształcenia - Programy studiów” oraz jest dostępny dla kandydatów na studia w 
zakładce „Rekrutacja”, a także można go przeglądać w formie papierowej w Dziekanacie, a w 
formie elektronicznej, rozbudowanej z sylabusami w Wirtualnym Dziekanacie.  

Interesariusze wewnętrzni (studenci i nauczyciele akademiccy, władze Wydziału i Uczelni) 
i zewnętrzni (pracodawcy, władze wojewódzkie i samorządowe, instytucje), biorą czynny 
udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów uczenia się.  
 

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 
kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej oraz potwierdzania 

efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia został wprowadzony 
Uchwałą Senatu Nr 14/2021/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zgodnie z § 1 Regulaminu: 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego 

procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu 

przyjęcie jej na studia. 
2. Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych uzyskanych już wcześniej przez osobę ubiegającą się o status studenta. 
3. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów. 
Efekty uczenia się potwierdza Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii Wydziałowej 

Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
 Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych w innej uczelni, w tym w uczelni 
zagranicznej prowadzone jest zgodnie z zapisami rozdziału VIII. WARUNKI PRZENOSZENIA I 
UZNAWANIA ZAJĘĆ Regulaminu Studiów Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie. 

 

 

 

 

 

Narzędzia umożliwiające weryfikację zakładanych efektów uczenia się 

W Lubelskiej Akademii WSEI wypracowano narzędzia umożliwiające weryfikację 
zakładanych efektów uczenia się. Pomocne w tym są mierniki stopnia realizacji osiągniętych 
przez studentów efektów uczenia się, które zostały podzielone na dwie grupy:  
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I. mierniki ilościowe;  
II. mierniki jakościowe.  

Mierniki ilościowe, w przeciwieństwie do jakościowych, umożliwiają precyzyjne 
określenie, w jakim stopniu student osiągnął kierunkowe efekty uczenia się, pod warunkiem 
zdefiniowania konkretnych kryteriów oceny dla każdego miernika. Syntetyczne zestawienie 
mierników, pozwalające weryfikować stopień realizacji efektów uczenia się: 
  

I. Mierniki ilościowe.  
1. Oceny z zaliczeń i egzaminów;  
2. Oceny z ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i innych form zajęć;  
3. Współczynnik zaliczeń poszczególnych modułów w pierwszym terminie;  
4. Oceny aktywności studentów na zajęciach; 
5. Odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr;  
6. Oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego;  

7. Udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen;  
8. Odsetek studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy w terminie;  

9. Wskaźnik odsiewu studentów;  
10. Liczba studentów rozszerzających program studiów (np. studiowanie na więcej niż 

jednym kierunku studiów).  
 

II. Mierniki jakościowe.  
1. Wnioski z hospitacji zajęć;  
2. Ocena zajęć dokonywana przez studentów;  
3. Dostosowanie pytań na egzamin dyplomowy do weryfikacji założonych efektów uczenia 

się;  
4. Przestrzeganie procedury związanej z prowadzeniem egzaminu dyplomowego na studiach 

I stopnia;  

5. Znajomość przez studentów wymogów dotyczących sposobu zaliczenia przedmiotu i 
wyliczania oceny końcowej;  

6. Opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe i o absolwentach;  
7. Ocena praktyk dokonywana przez studentów;  
8. Wyniki badań ankietowych o losach absolwentów na rynku pracy;  

9. Ocena stopnia realizacji założonych efektów uczenia się przez kadrę realizującą zajęcia na 
danym kierunku studiów.  

 

Zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Na kierunku Pedagogika I stopnia przyjęto modułową organizację i realizację procesu 
kształcenia. Każdy moduł składa się z kursów. Moduły zostały usytuowane w programie 
studiów w sposób sekwencyjny, co pozwala w sposób logiczny i uporządkowany weryfikować 
zarówno efekty uczenia się, jak również uzasadnić wybrany sposób zaliczenia poszczególnych 
semestrów i lat studiów. Zaliczenie poszczególnych semestrów i lat studiów oraz 
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dyplomowanie wynikają z Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
(Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 1/2021/2022 z dnia 25.01.2022 r.). Zaliczenie 

poszczególnych semestrów i lat studiów oraz proces dyplomowania wynika również ze 
sprawnie funkcjonującego systemu ECTS, tj. systemu punktowego, na podstawie którego 
każdy moduł ma przyporządkowaną określoną liczbę punktów na podstawie wkładu pracy 

studenta niezbędnego do zaliczenia przedmiotu. Oznacza to, że student ma możliwość 
wyboru indywidualnego tempa studiowania, a w rezultacie może powtarzać poszczególne 
przedmioty w danym semestrze lub roku. System ECTS  pozwala na realizację przez studenta 

indywidualnej ścieżki studiowania poprzez wybór przedmiotów z całej oferty Uczelni, jak i 
poza nią w Polsce, a także za granicą. 

Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego 
modułu. Punkty ECTS przyporządkowane są modułom, natomiast przyznawane są 
studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. Przy czym studenci nie 
otrzymują punktów ECTS za udział w zajęciach lecz muszą uzyskać zaliczenie zgodnie z  
kryteriami oceny określone w danym module. W zależności od modułu są to egzaminy 
pisemne, aktywność podczas zajęć, kolokwia, prace kontrolne, prace zaliczeniowe.  Liczba 
punktów przyporządkowana modułom każdego roku studiów wynosi nie mniej niż 60 ECTS i 
jest liczbą całkowitą. Zaliczenie semestru następuje po zdobyciu przez studenta określonej w 
semestrze przewidzianej programem studiów liczby punktów ECTS. 

Punkty są przyporządkowane całym modułom, a nie poszczególnym formom zajęć. 
Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć wchodzących w skład danego modułu w 

określonym semestrze jest równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta 
wszystkich punktów przyporządkowanych temu modułowi.  O zaliczeniu modułów  decyduje 
osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia.   

Zasady zaliczenia zajęć określone są w sylabusach, które podaje prowadzący na początku 
semestru. Przy ocenianiu osiągnięć studentów i zaliczeniu określonego modułu stosowane są 
dwa rodzaje ocen: oceny formujące, oceny podsumowujące. Oceny formujące są zdobywane 
przez studenta w trakcie semestru (m.in. odpowiedzi ustne, opracowania, kolokwia 

cząstkowe, referaty), oceny podsumowujące wynikają z ocen formujących. W zależności od 
przypisanej danemu modułowi liczbie punktów ECTS w ramach programu studiów na 
kierunku Pedagogika  wybrano przedmioty które obligatoryjnie kończą się egzaminem 
(pisemnym bądź ustnym). 

Zaliczenie semestru i roku studiów następuje po osiągnięciu przez studenta określonej 
programem studiów liczby punktów ECTS.   

Egzamin dyplomowy, w tym jego część dot. pracy projektowej stanowi podsumowanie 

studiów i jest warunkiem ich ukończenia oraz uzyskania dyplomu. Na studiach o profilu 
praktycznym w skład komisji dyplomowej wchodzi zazwyczaj co najmniej jeden praktyk o 

kwalifikacjach zawodowych zgodnych z kierunkiem studiów. W trakcie egzaminu 
dyplomowego student przedstawia jedno wybrane zagadnienie/zadanie przygotowane w 

trakcie seminarium dyplomowego oraz omawia dwa zagadnienia wylosowane z puli 80-100 

zadań egzaminacyjnych związanych z kierunkiem, poziomem i profilem studiów. Zagadnienia 
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i zadania egzaminacyjne muszą być podane do wiadomości studentów w trakcie seminarium 
dyplomowego.  

W okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni, a także na 

wniosek Studenta i za zgodą Dziekana, w wyjątkowych, indywidualnych okolicznościach 
egzaminy dyplomowe mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz Komisja 
Egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w 

drodze wideokonferencji internetowej, przy wykorzystaniu aplikacji/narzędzi oficjalnie 
używanych w Uczelni (zdalny egzamin dyplomowy). Przebieg zdalnego egzaminu 
dyplomowego musi być rejestrowany i archiwizowany oraz ściśle spełniać kryteria określone 
w Zarządzeniu Rektora WSEI w Lublinie Nr 49/2021/2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
dyplomowania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan po 
spełnieniu przez studenta następujących warunków: uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie 
wszystkich egzaminów wynikających z programu i planu studiów obowiązujących w roku, w 
którym student  kończy studia; złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego; uzyskanie wymaganej w planie studiów liczby punktów ECTS.  
Ponadto metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz 

postępów w procesie uczenia się stosowane na kierunku Pedagogika I st. umożliwiają 
sprawdzenie i ocenę  opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2, w tym języka 
specjalistycznego. W poszczególnych semestrach oceniane są zadania wykonywane przez 
studentów, m.in. wypełnianie luk, słuchanie i mówienie (wypowiedzi indywidualne i 
konwersacje), sprawdzające kompetencje językowe na poziomie B2. Zajęcia z języka obcego 
kończą się egzaminem, podczas którego sprawdzane są kompetencje językowe na poziomie 
B2, w tym znajomość specjalistycznej terminologii. 

 

Przykładowe powiązania metod sprawdzania i oceniania:  

Metody weryfikacji efektów uczenia się odnoszących się do poszczególnych efektów uczenia 
się (wiedza, umiejętności, postawa): 
 

a) Moduł Podstaw wychowania: 

Efekt modułu: 
W03 – absolwent zna i rozumie rolę i zadania podmiotów procesu wychowania  
Weryfikacja efektu: 

Test z wiedzy 

 

b) Moduł Umiejętności komunikacyjnych: 
Efekt modułu: 
U01 – absolwent potrafi stosować zasady udanej komunikacji, dostosowując charakter 
komunikatu do sytuacji i odbiorców 

Weryfikacja efektu: 
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Praca ustna – opracowanie i prezentacja debaty (debata oksfordzka) na wybrany temat, z 

wykorzystaniem argumentacji – praca wykonywana w grupach. 

 

c) Moduł Filozoficzno-etyczny: 

Efekt modułu:  
K01 - Absolwent jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy, a 
szczególnie stosowania się do zasad etyki zawodu pedagoga. 
Weryfikacja efektu: 

Dyskusja grupowa. Colloquium z lektur w zakresie prawnych i etycznych podstaw pracy 

pedagoga. Przygotowanie prezentacji/referatu nt wybranego zagadnienia etycznego. 

 

b) Moduł Praktyka zawodowa: 

Efekt modułu: 
P09 - Absolwent potrafi: Sprawnie komunikować się z uczestnikami procesów, a także innymi 
członkami społeczności instytucji/organizacji, także za pośrednictwem zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz specjalistycznej dokumentacji 

prowadzonej w instytucji/organizacji. 

Weryfikacja efektu: 

Efekt weryfikuje pracodawca podczas realizacji przez studenta praktyki zawodowej w 

zakładzie pracy i potwierdza to w Dzienniczku praktyki zawodowej. 
  

Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów są uwidocznione w postaci prac etapowych 

i egzaminacyjnych oraz ich wyników, projektów, dzienników praktyk, a także są 
monitorowane poprzez  prowadzenie analiz pozycji absolwentów na rynku pracy lub 
kierunków dalszej edukacji. Rodzaj, forma, tematyka i metodyka prac egzaminacyjnych, 

etapowych, projektów itp. oraz stawianych im wymagań są dostosowane do poziomu i 
profilu, efektów uczenia się oraz zastosowań wiedzy z zakresu dyscyplin, do których kierunek 
jest przyporządkowany. Specyfika wymagań realizowanych na kierunku Pedagogika I stopnia  

wynika również z norm i zasad, a także praktyki w obszarach działalności zawodowej oraz 
zawodowego rynku pracy właściwych dla tego kierunku. 

 

 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 3 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 3 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Wzmocnić opiekę 
promotorską, która na etapie 

Bezpośrednio po wizytacji PKA Dziekan Wydziału podjął 
decyzję o przeprowadzeniu 2 rad Wydziału (szkoleniowych) 
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przygotowywania prac 

dyplomowych pozwoliłaby 
wyeliminować określone 
nieprawidłowości, w tym 
metodologiczne. 

poświęconych zagadnieniom metodologicznym odnośnie 
przygotowywania prac dyplomowych.  

Po zmianach, które wprowadziła tzw. Konstytucja dla nauki 

Uczelnia skorzystała z możliwości rezygnacji z 
przygotowywania pracy dyplomowej na studiach 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym (poza wyjątkami 
przewidzianymi prawem m.in. standardem kształcenia). 
Studenci kierunku Pedagogika I st. na zakończenie studiów 
składają egzamin dyplomowy bez obowiązku 
przygotowywania pracy dyplomowej.  

 

 

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

 Program kształcenia na kierunku Pedagogika I st. realizuje 26 osób z czego 10 osób w 
ramach umów cywilno-prawnych. Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące 
zajęcia na kierunku Pedagogika I st. posiadają dorobek naukowy w zakresie dyscyplin: 
pedagogika i psychologia. Zajęcia realizują też osoby z doświadczeniem w obszarach 
działalności zawodowej właściwych dla kierunku Pedagogika (głównie praktycy prowadzący 
zajęcia specjalnościowe lub warsztaty w ramach praktyk zawodowych). Większość kadry 
łączy dorobek naukowy z doświadczeniami praktycznymi. 

 Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani zarówno do 
realizacji zajęć w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Uczelnia wykorzystując zasoby własne oraz dostępne środki 
finansowania zewnętrznego kilkakrotnie w ciągu ostatnich 10 lat organizowała szkolenia z 
zakresu wykorzystania tych technik w procesie kształcenia, które były skierowane do całej 
kadry dydaktycznej. Szkolenia te są powtarzane w miarę pojawiających się potrzeb. Na 
przykład w roku akademickim 2021-22 szkolenie takie zostało zrealizowane w związku z 
zakupem nowego sprzętu do transmisji live tzw. streaming zajęć, który został zainstalowany 
w pomieszczeniach dydaktycznych Lubelskiej Akademii WSEI. Większość pracowników 
etatowych posługuje się biegle j. angielskim lub innym językiem obcym. W Lubelskiej 

Akademii WSEI nauczyciele akademiccy są systematycznie wspierani poprzez finansowanie 
udziału w szkoleniach językowych i innych formach podnoszenia kwalifikacji.  

Zajęcia na kierunku Pedagogika I st. są przydzielane prowadzącym po szczegółowej 
analizie kluczowych czynników, m.in.: 

• dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego prowadzącego, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności w okresie ostatnich 6 lat, 

• łącznego obciążenia godzinowego prowadzącego, 
• wniosków z prac prowadzonych przez Wydziałową Komisję ds. Programów Nauczania i 

Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym analizy ankiet dot. zajęć w poprzednich 
semestrach, 
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• predyspozycji i umiejętności prowadzących w zakresie prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (ze szczególnym 
uwzględnieniem streamingu zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni – tzw. zajęć 
hybrydowych). 

Dodatkowo priorytetem i wywiązaniem się z obowiązku prawnego jest prowadzenie zajęć 
w wymiarze co najmniej 50% przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Lubelskiej 

Akademii WSEI jako podstawowym miejscu pracy. Wskazane działania umożliwiają 
prawidłową realizację zajęć. 

Pracownicy dydaktyczni systematycznie przyczyniają się do tworzenia bazy dydaktycznej – 

przede wszystkim podręczników, materiałów e-learningowych i skryptów. Przykładowe 
materiały: 

• W 2019 r. ukazał się podręcznik akademicki - Wąsik E., Wojciechowski Ł., Moduł 
ogólny. Podręcznik akademicki (BHP, ochrona własności intelektualnej, technologia 
informacyjna), Lublin 2019. (sfinansowany ze środków projektowych). 

Priorytetowe znaczenie ma właściwa obsada zajęć. W tym przypadku kluczowe znaczenie 
ma dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne, np.: 

• Zajęcia w module filozoficzno-etycznym prowadzi dr Anna Koper, pracownik 

Lubelskiego Kuratorium Oświaty (Starszy wizytator), Rzecznik dyscyplinarny dla 

nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim; 

• Zajęcia w module Praktyka zawodowa (Spotkanie z praktykiem) prowadzi mgr Ewa 

Ziarek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie; 

• Zajęcia w module Metodyka działań terapeutycznych prowadzą prof. Monika Baryła-

Matejczuk, doktor psychologii, nauczyciel akademicki, światowej klasy specjalista w 
zakresie dzieci i młodzieży autor podręczników m.in. „Ponadstandardowi nauczyciele. 
Psychologiczne uwarunkowania zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli” 
oraz „Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych”, twórca polskiej adaptacji 
Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości; dr Katarzyna Wieczorek, 

doktor pedagogiki specjalnej, nauczyciel akademicki i  terapeuta w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz Prezes Fundacji „ASDreamer” w 
Lublinie, Fundator Fundacji „AS-SPECTRUM” i Dyrektor Niepublicznej Placówki 
Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”. 
 

Polityka kadrowa Lubelskiej Akademii WSEI opiera się na systemie kompetencji 
zawodowych i równym traktowaniu pracowników. Uczelnia dąży, by na każdym etapie 
zarządzania zasobami ludzkimi obowiązywały obiektywne procedury, a cele strategiczne 
realizowane były w oparciu o wzmacnianie i rozwój posiadanego kapitału ludzkiego oraz 
poszanowanie dla różnorodności i wielokulturowości. 

Polityka kadrowa jest spójna z celami rozwojowymi zawartymi w strategicznych 

dokumentach Uczelni. W ostatnich latach wśród obszarów priorytetowych znalazła się 
znajomość języka angielskiego (umiędzynarodowienie kierunku, potencjał do prowadzenia 
zajęć w języku angielskim) oraz doświadczenie praktyczne, które umożliwia uczenie w 
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sposób praktyczny. W tym celu pozyskiwano fundusze na podnoszenie kompetencji 
pracowników akademickich w tym zakresie. Nauczyciele akademiccy wykazują się ponadto 
dorobkiem naukowym, który oceniany jest pod kątem przydatności dla realizowanego i 

planowanego procesu dydaktycznego oraz realizowanych przez Uczelnię celów 
strategicznych. 

Trzy kluczowe aspekty polityki kadrowej Lubelskiej Akademii WSEI, to:  

A) Rekrutacja.  

B) Rozwój kompetencji pracowników. 
C) Kapitał.  
Ad. A. Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty – ogłoszenia rekrutacyjne 
publikowane są na stronie internetowej Lubelskiej Akademii WSEI oraz na rekrutacyjnych 

portalach internetowych:  

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

Uczelni;  

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

Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów:  
- wykształcenie,  
- doświadczenie zawodowe,  
- znajomość języków obcych  
- posiadane kompetencje zawodowe wymagane na danym stanowisku.  

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

Ad. B. Rozwój kompetencji pracowników realizowany jest w oparciu o plany rozwojowe, 
przygotowywane przez poszczególne Wydziały Lubelskiej Akademii WSEI. Nauczyciele 

akademiccy uczestniczą w szkoleniach, których tematyka związana jest z polityką 
ewaluacyjną dyscyplin naukowych, jak i obszarem zainteresowań pracowników. Lubelska 

Akademia WSEI kładzie nacisk na rozwój naukowy pracowników, doceniając zdobywane 
przez nich stopnie i tytuły zawodowe.  
Ad. C. Kapitał Uczelni stanowią wiedza, doświadczenie i zaangażowanie Pracowników. 
Dodatkowym atutem jest zróżnicowanie pracowników – pod względem wieku, wiedzy, 
kierunku wykształcenia. 

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia są oceniani przez studentów 
w zakresie spełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem. Ocena realizowana 
jest również z udziałem innych nauczycieli, np. w formie hospitacji zajęć. Prowadzone są 
okresowe oceny nauczycieli akademickich, obejmujące aktywność w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej oraz dydaktycznej. Wyniki ocen dokonywanych przez studentów (oraz 
hospitacji); wyniki okresowych przeglądów kadry prowadzącej kształcenie, są 
wykorzystywane do doskonalenia poszczególnych członków kadry i planowania ich 
indywidualnych ścieżek rozwojowych. 
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Realizowana polityka kadrowa obejmuje zasady rozwiązywania konfliktów, a także 
reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i 
przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy pomocy ofiarom. Od 
23.01.2020 roku w Uczelni rozpoczął pracę Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania 
Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów. Działania 
Pełnomocnika zmierzają do eliminowania z życia Uczelni wszelkich zachowań i postaw 
dyskryminujących i niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. W WSEI w Lublinie 
powołany został Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. 

Nauczycieli Akademickich. 

Zalecenia dotyczące kryterium 4 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 4 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń Nie dotyczy 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

 Od momentu powstania Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, priorytetem 
Władz oraz administracji Uczelni było utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-

badawczej jako miejsca przyjaznego dla studentów, wykładowców oraz pracowników 
Uczelni. Mając na uwadze efekty uczenia się i środowisko pracy, na przestrzeni 20 lat 
stworzono nowoczesny i przyjazny obiekt edukacyjny, składający się z czterech części - A, B i 

C oraz tzw. Centrum Nowych Technologii o łącznej powierzchni użytkowej 10 172,53m2. 
Budynki usytuowane są w Lublinie przy ulicy Projektowej 4, na działce nr 1/57, w obrębie 13 
- Hajdów, ark. nr 7, o powierzchni gruntu 11.052 m2, a prawo własności zostało określone w 
Księdze wieczystej Nr LU1I/00214450/0. 

Budynek posiada w swych zasobach, m.in.: pięć auli; trzy duże sale wykładowe; 10 
pracowni informatycznych; 24 sale ćwiczeniowe i seminaryjne; 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. Lubelska Akademia WSEI posiada budynek przy ul. Unickiej 3 w Lublinie przeznaczony 

na Dom studenta. Nowoczesny budynek składa się z 94 samodzielnych mieszkań jedno, dwu, 
trzy i czteroosobowych o łącznej powierzchni 4420 m2 z pełnym wyposażeniem oraz 
dwupoziomowy podziemny parking na 96 miejsc postojowych. Mieszkający tam studenci 
mają również do dyspozycji pralnie samoobsługową i szybki Internet.  
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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 Pedagogika 
korzystają w toku kształcenia ze wszystkich sal dydaktycznych przeznaczonych do 

prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów, w tym zajęć z wykorzystaniem sprzętu 
komputerowego, Laboratorium Psychologicznego z lustrem fenickim, Laboratorium 

Psychologiczne BioFeedback, biblioteki wraz z czytelnią, sali gimnastycznej, siłowni, punktu 
xero, jak i ogólnodostępnych pomieszczeń budynku Lubelskiej Akademii WSEI.  

Uczelnia w ostatnich latach dokonała szeregu remontów i modernizacji, co znacznie 
podniosło standard oraz funkcjonalność poszczególnych części budynku, którego najstarsze 

części pochodzą z lat 50. XX w. (budynek Fabryki Samochodów Ciężarowych). Z myślą o 
niepełnosprawnych studentach została m.in. wybudowana nowoczesna winda wewnętrzna i 
platforma dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio dla osób 
niepełnosprawnych dostosowane zostały pomieszczenia dydaktyczne, sanitariaty, przejścia 
oraz czytelnia. 

Znoszenie barier architektonicznych i technologicznych - siedziba BON i pełnomocnika 
rektora 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 
(6 warsztatów szkoleniowych dotyczących problemów osób z  niepełnosprawnością 
ruchową). Aktualnie przygotowane są szkolenia dla pracowników Lubelskiej Akademii 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. 
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Szkolenie będzie zrealizowane w formie kursu wraz z pakietem materiałów 
multimedialnych dostępnych na platformie e-learningowej uczelni udokumentowane 

nabyciem kompetencji. Wszyscy pracownicy administracyjni oraz naukowo-dydaktyczni będą 
objęci obowiązkowym szkoleniem. 

Budynek dydaktyczny Lubelskiej Akademii WSEI jest całodobowo chroniony, a w swym 
otoczeniu posiada dwa duże strzeżone parkingi dla studentów, parking dla wykładowców 
oraz park, w którym studenci z przyjemnością przebywają w trakcie przerw w zajęciach. 
 

Opis bazy dydaktycznej IT 

Lubelska Akademia WSEI posiada 10 pracowni informatycznych w których łącznie 
znajduje się 240 komputerów. Stanowiska komputerowe zostały usytuowane w taki sposób, 
aby możliwość korzystania z komputera w trakcie zajęć, miała tylko jedna osoba. Komputery 

połączone są w sieć, której szkielet ma przepustowość 10 GB i bazuje na routerach CISCO. 
Wszystkie komputery maja dostęp do Internetu. Łączna przepustowość łączy internetowych 
Uczelni wynosi 900 Mb/s. W skład infrastruktury informatycznej Uczelni wchodzi 

zwirtualizowane za pomocą oprogramowania VMWare 28 serwerów oraz 6 macierzy 
dyskowych. Łącznie do dyspozycji pozostają 52 procesory (12 lub 24 core każdy) – co daje 

łącznie 1206 procesorów logicznych, pamięć operacyjna zwritualizowanego środowiska 
wynosi 3,2TB natomiast przestrzeń dyskowa wynosi 312 TB. 

Zestawy komputerowe występujące w stacjonarnych laboratoriach posiadają minimalną 
konfigurację: procesor i5/i7, dysk 500GB, pamięć 4/8GB HP, monitor 21,5” LCD. Na stacjach 
roboczych zainstalowany jest systemem Windows 7 lub Windows 10 oraz dystrybucje 

systemu Linux: Fedora, Centos i Ubuntu. Pakiety biurowe zainstalowane w laboratoriach to 

Office w wersji 2010 i nowszej oraz specjalistyczne oprogramowanie, m.in. AnyLogic, Corel 

Draw Graphics Suite, FlexSim, Gretl, JetBrains, Visio, Project, SPSS, Solid Edge, Android 

Studio, Borland Dephi, Vissim, Adobe Master Collection, Sqldeveloper, Adobe Web Premium, 

GOM Inspect, IDS Camera Manager, Objet Studio, SmartTech 3Dmeasure, uEye Cockpit, 

digimat, LMS Virtual.Lab, University MD FEA, Wiedeński System Testów, Matlab, SPSS 
Modeler, STATA, COGNIPLUS, ATLAS.TI, E-prime, Inquisit, Ansys, Solid Edge, Geomagic. 

Pomieszczenia są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W obrębie infrastruktury w zakresie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów 

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

specjalistycznych (przypisanych do wybranych kierunków). 
W roku akademickim 2021/22 Uczelnia udostępniła dla studentów zwirtualizowane za 

pomocą oprogramowani Horizon laboratoria informatyczne. Student z dowolnego miejsca za 
pomocą dowolnej przeglądarki internetowej łączy się ze swoim „prywatnymi” stacjami 
roboczymi powoływanymi dynamicznie w chmurze Uczelni. Rozwiązanie takie nie wymaga 
żadnych konfiguracji po stronie studenta. Wszystkie dane wytwarzane w trakcie takich zajęć 
zapisywane są w chmurze uczelnianej. Wszyscy studenci pracują na identycznym, wcześniej 
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przygotowanym na potrzeby zajęć środowisku - co znacząco ułatwia prowadzenie zajęć, 
szczególnie przy kształceniu w okresie pandemii. Jednoczenie w wirtualnych laboratoriach 
może procować 100 studentów w laboratoriach bazujących na systemach windows oraz 50 
w laboratoriach linuxowych. 

 

Systemy IT wspierające proces dydaktyczny 

Uczelnia od 2005 roku używa systemu ProAkademia – jest to zintegrowany system obsługi 
toku studiów. W ramach tego systemu wdrożone są następujące moduły: Dziekanat, Dział 
Nauczania, Czesne, Kasa, Plany zajęć, Ankietowanie, Analizy, Pensum, Portiernia, Prace 
dyplomowe, Powiadomienia, Wirtualny Dziekanat, Wirtualny Prowadzący, Moduł Eksport, 
Karty. Od roku 2020 studenci i prowadzący mają do dyspozycji oprócz tradycyjnej wersji 
wirtualnego dziekanatu aplikacją mobilną na Ios i Android. Wdrożona platforma Moodle 
wpierająca proces dydaktyczny jest w pełni zintegrowania z systemem ProAkademia – e-

Akademia. Zcentralizowane logowania bazuje na danych studentów i prowadzących w 
systemie dziekanatowych. Na platformie zsynchronizowane są także grupy w jakich studenci 
mają zajęcia. Istnieje możliwość automatycznego przenoszenia uzyskanych ocen z platformy 
Moodle do protokołów zaliczeniowych. Zintegrowanie platformy Moodle z 

wideokomunikatorami takimi jak Clickmeeting, Teams, Bigbluebutton porządkuje proces 
dydaktyczny – wszystkie materiały, oceny cząstkowe, testy jak również wejścia na zajęcia 
prowadzone za pomocą narzędzi do kształcenia na odległość studenci posiadają w jednym 
miejscu – tj. obszarze na platformie elearningowej przeznaczonym dla tego 

modułu/przedmiotu. 

Na chwilę obecną trwają pracę na rozbudową funkcjonalności składania podań i 
wniosków w formie elektronicznej dla studentów. 

Od roku akademickiego 2021/22 jest dodatkowo wdrażany system do zarządzania 
programami studiów (https://programy.wsei.lublin.pl). 

W grudniu 2021 do użytku pracowników oddany został program do zarządzania 
praktykami i stażami (https://job.wsei.eu/). 

 

Biblioteka WSEI 

 Biblioteka Lubelskiej Akademii WSEI wchodzi w skład Centrum Informacji Naukowej i 
stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego wspomaganiu 

kształcenia studentów, w tym rozwoju ich umiejętności praktycznych i przygotowaniu do 

prowadzenia przyszłej działalności zawodowej na współczesnym rynku pracy. 

Centrum Informacji Naukowej koordynuje wszelkie działania związane z działalnością 
naukową Uczelni, w tym z okresową ewaluacją działalności naukowej, dokumentowaniem 

dorobku naukowego kadry akademickiej, działalnością Innovatio Press Wydawnictwa 

Naukowego WSEI oraz pracą kół naukowych studentów. 

Infrastruktura biblioteczna: wypożyczalnia z magazynami i czytelnie 

Lokalizacja biblioteki 

https://job.wsei.eu/
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Biblioteka zlokalizowana jest w nowym budynku, wzniesionym w 2013 r. o łącznej 
powierzchni 700 m2. Biblioteka jest połączona z głównych gmachem Uczelni klatką 
schodową oraz windą – specjalną platformą dla osób z niepełnosprawnościami. Biblioteka 
składa się z 7 pomieszczeń na dwóch kondygnacjach, połączonych wewnętrzną klatką 
schodową oraz windą. Jest to również specjalna platforma dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową do przemieszczania się między kondygnacjami. Na poziomie zero (parter) są 
wypożyczalnia i czytelnie o łącznej powierzchni 250 m2, zlokalizowane w nowym, 

przeszklonym pawilonie, na którego oknach zamontowane są stałe specjalne żaluzje, 
załamujące światło słoneczne. Na niższym poziomie znajdują się magazyny biblioteki i 
Wydawnictwa Naukowego WSEI, zajmujące 450 m2 powierzchni. Wszystkie pomieszczenia 

biblioteki wyposażone są w klimatyzatory i dodatkowy system wentylacji, zapewniający 
komfortowe warunki pracy zarówno dla Czytelników, jak i pracowników. W bezpośrednim 
dostępie znajduje się dystrybutor wody, z którego mogą korzystać wszyscy użytkownicy 
biblioteki. 

Do Biblioteki prowadzą dwie drogi dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 
a. w budynku głównym do biblioteki można dotrzeć windą – platformą 

przeznaczoną dla osób z  niepełnosprawnościami. 
b. droga bez żadnych barier komunikacyjnych – bezpośrednio z parkingu 

zewnętrznego, na którym wydzielone jest stanowisko do parkowania pojazdów 
samochodowych dla osób z niepełnosprawnościami; 

Obok biblioteki znajdują się również toalety dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. Także drzwi wejściowe prowadzące do biblioteki, zarówno od strony 
budynku głównego, jak i od strony parkingu, są o szerokości dostosowanej do potrzeb osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Już na etapie projektowania obecnej infrastruktury bibliotecznej oraz zasad korzystania z niej 

uwzględniono wymóg zgodności z przepisami BHP. 

Organizacja biblioteki 

Lubelska Akademia WSEI posiada własną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji 
studentów i kadry dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu 

PATRON, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę 
internetową Uczelni. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online 
poprzez Internet. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz goście przebywający na 
terenie naszej Biblioteki mają możliwość skorzystania z bezprzewodowego darmowego 
Internetu. 

Biblioteka składa się z: 

1. Przestronnej czytelni z wydzielonymi częściami: 
a. czytelnią główną ze stanowiskami do pracy dla 50 osób, 
b. czytelnią księgozbioru podręcznego przeznaczoną do cichej pracy dla 20 osób, 
c. stanowiskami komputerowymi do udostępniania zbiorów przez dwóch 

bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego 

PATRON, 

d. stanowiskami komputerowymi do przeglądania elektronicznych katalogów 
bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z 
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cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów. Biblioteka posiada pomoce do pracy 
w czytelniach: 2 laptopy, tablety,  czytniki książek, słuchawki i głośniki, co 

zapewnia pełną mobilność i pomaga w procesie dydaktycznym, 
e. stanowiskiem komputerowym do cyfrowej wypożyczali ACADEMICA 

wyposażonym w terminal pozwalający na dostęp do publikacji chronionych 
prawem autorskim. 

 

2. Odrębnych magazynów na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami: 
a. magazynu książek wypożyczanych do domu, 
b. magazynu księgozbioru podręcznego, 
c. magazynu czasopism, 

d. magazynu Wydawnictwa Naukowego WSEI. 

 

3. Wyodrębnionego pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania 
zbiorów bibliotecznych.   
 

4. Pomieszczenie do powielania materiałów dydaktycznych i informacyjnych, w którym 
działają nowoczesne urządzenia kopiujące, skanujące oraz profesjonalna niszczarka. 

 

Sprzęt zgromadzony w bibliotece zapewnia osobom z różnymi niepełnosprawnościami pełne 
korzystanie z zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz edukacyjnych. W czytelni 
znajdują się 3 powiększalniki TOPAZ HD, służące do pracy dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Powiększalniki posiadają kamerę wysokiej rozdzielczości o szerokim zakresie 
powiększenia, zawierają również unikatową funkcję poprawiania kolorów, która jest 
niezastąpiona podczas czytania złego jakościowo druku, nieostrych zdjęć i map. 
Powiększalniki wyposażone są w 21-centymetrową podstawę stanowiącą przestrzeń roboczą 
do wygodnego pisania i pracy, uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki. Urządzenia 
te charakteryzują się bardzo szeroką przestrzenią czytania, umożliwiającą płynne 
przesuwanie dużych książek i obiektów pod aparatem oraz funkcją wychwytywania obrazu w 
ruchu, użyteczną w celu dokładnego przyglądania się małym obiektom lub utrzymania 
obrazu w jednym miejscu. Równomierne oświetlenie bez odblasków minimalizuje zmęczenie 
podczas użytkowania powiększalnika. Dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zostały 
dostosowane 4 stanowiska komputerowe wyposażone w specjalne stoliki pod komputery dla 
osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, 
specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki. Komputery te mają 
podwójne polsko – angielskie oprogramowanie do pracy dla studentów doskonalących 
kompetencje językowe i studiujących w języku angielskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
studentów słabosłyszących Uczelnia powiększyła swoje zasoby w pętle indukcyjne służące do 
wspomagania słuchu. Umożliwiają one osobom niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie 
czystego oraz wyraźnego dźwięku. 
 

 

Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

Księgozbiór Biblioteki Lubelskiej Akademii 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 
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nauk społecznych, w tym pedagogiki, niezbędnych do kształcenia na pedagogice (Załącznik nr 
1). 

Systematycznie rozwijane są także zasoby biblioteczne w formie wydawniczej innej niż 
drukowana. Kolekcja książek w wersji elektronicznej IBUK Libra (Wydawnictwo Naukowe 

PWN), dostępna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zakupiona na 2022/2023 rok 
liczy ponad 500 egzemplarzy z równoczesnym dostępem 5 czytelników do każdego tytułu. 
 

Zbiory Biblioteki Lubelskiej Akademii WSEI sklasyfikowane są według powszechnie 
stosowanej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Ułatwia to szybsze dotarcie do pozycji o 
interesującej nas tematyce.     

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

specjalne: e-booki (książki i czasopisma w wersji elektronicznej dostępne dla naszych 
czytelników zarówno na terenie Uczelni, jak i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS, 

plansze dydaktyczne oraz mapy. Łącznie zbiory specjalne liczą 450 sztuk. Wśród tych zbiorów 
są również pomoce do nowoczesnej metody nauki języka obcego - SITA. Metoda ta łączy 
zapamiętywanie obcojęzycznych wyrazów i zwrotów w stanie relaksu z samodzielną, 
aktywną pracą, co pozwala studentom na szybsze i skuteczniejsze zdobywanie kompetencji 
językowych. 

Biblioteka posiada na podstawie licencji dostęp do komputerowej bazy wiedzy online: 

Systemu Informacji Prawnej LEX. System ten jest profesjonalną ofertą serwisów branżowych 
oraz modułów specjalistycznych, dającą nieograniczony dostęp do aktualnej, kompletnej 
informacji prawnej oraz narzędzi ułatwiających indywidualne zarządzanie informacjami.  

Czytelnicy poprzez stronę internetową Biblioteki mają dostęp online do naszych zasobów 
bibliotecznych oraz zautomatyzowanych katalogów, a także do katalogów innych bibliotek 
regionu oraz kraju. Dostępne są również zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki, bazy ARIANTA – 

naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, pełnotekstowe bazy w języku 
angielskim: OpenStax, Open Textbook Library University of Minnesota, BCcampus, DOAJ 

Directory of Open Access Journals, DOAB Directory of Open Access Books i wiele innych. 

Na specjalnym terminalu w czytelni przeznaczonej do cichej pracy udostępniona jest cyfrowa 
wypożyczalnia AKADEMICA. Zastępuje ona tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i 
umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają 
możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji -  monografii, podręczników, skryptów, 
artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki 
obejmują pełnotekstowe najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne 

numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę 
piękną oraz zbiory specjalne ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego. System umożliwia tworzenie notatek, importowanie danych 
bibliograficznych i daje możliwość rezerwacji publikacji na dowolny termin. 

Lubelska Akademia WSEI na mocy umowy podpisanej z Interdyscyplinarnym Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW i w ramach współpracy Krajowych 
Licencji Akademickich uzyskała bezpłatny dostęp do zagranicznych czasopism 

elektronicznych: Elsevier, Springer Link, Wiley Online Library, Nature, Science Direct. W 

ramach tej licencji uzyskaliśmy także bezpłatny dostęp do zagranicznych elektronicznych baz 
danych: EBSCOhost, SCOPUS i WEB OF SCIENCE (dostęp jest finansowany przez MNiSW). 

Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
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platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, 
pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na 
indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz 
można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych. 
Umożliwia to dostęp czytelników do światowych zasobów informacji naukowej i 

profesjonalnej (Załącznik nr 2). 

Biblioteka gromadzi około 200 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych i 
specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu 
w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub 

online poprzez Internet w domu, z czego ponad 100 tytułów jest z dziedziny nauk 
społecznych, w tym z pedagogiki (Załącznik nr 3). 

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. Zapewniają 
prawidłową realizację zajęć dydaktycznych, w szczególności służą przygotowaniu studentów 
do działalności zawodowej na współczesnym rynku pracy. Zbiory są systematycznie 
powiększane poprzez zakup nowych pozycji. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez 
wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych, a także z darów 
Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie, od wykładowców i studentów Lubelskiej Akademii WSEI. Część darów pochodzi z 
funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych 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. 

Biblioteka prowadzi także wewnętrzne Repozytorium dorobku naukowego kadry 
akademickiej Uczelni, oraz Repozytorium prac dyplomowych studentów. 

W ramach współpracy studenci naszej Uczelni mogą korzystać także ze zbiorów innych 
bibliotek regionalnych: Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu, 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, na podstawie umowy : z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Studenci Lubelskiej Akademii WSEI 
mogą korzystać również ze zbiorów innych bibliotek krajowych na warunkach określonych w 
regulaminie każdej biblioteki. 
 

Rozwój i doskonalenie infrastruktury bibliotecznej oraz zasobów bibliotecznych, 
informacyjnych i edukacyjnych 

Rozwój infrastruktury bibliotecznej 
Biblioteka, w wyniku okresowych przeglądów, wychodząc naprzeciw zmieniającym się 
potrzebom użytkowników, wielokrotnie zmieniała też swoją siedzibę w obrębie budynku, by 
ostatecznie wprowadzić się do specjalnie na ten cel zaprojektowanego, nowo 
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wybudowanego i doskonale wyposażonego lokalu, który w pełni zaspakaja oczekiwania 
użytkowników. W nowoczesnym budynku znajduje się szereg udogodnień, które pozwalają 
na komfortowe korzystanie z biblioteki, także studentom z niepełnosprawnościami. Wśród 
tych udogodnień są m.in.: wejście do budynku biblioteki bez barier komunikacyjnych 
(specjalne, szerokie drzwi, parking przed biblioteką z wydzielonym i oznakowanym miejscem 

parkingowym, specjalne windy – platformy hydrauliczne), najbliższe bibliotece toalety z 
wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnościami, sprzęt specjalistyczny w czytelniach do 
korzystania ze zbiorów drukowanych (powiększalniki TOPAZ HD, lupy powiększające i 
podświetlające tekst dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną) oraz 
zasobów elektronicznych (komputery, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki 
pod myszki, odpowiednie biurka pod komputery dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, nowoczesne tablety oraz czytniki e-booków). Wyposażenie biblioteki jest 
systematycznie wzbogacane pod kątem potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, a 
także studentów zagranicznych, dla których przeznaczone są komputery oprogramowane w 

języku angielskim do korzystania w czytelni. Czas pracy biblioteki jest dostosowywany do 
potrzeb studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zaś godziny 
otwarcia biblioteki zapewniają warunki do komfortowego korzystania z zasobów 
bibliotecznych. W celu optymalizacji procesu gromadzenia, opracowania i udostępniania 
zasobów, w tym zamawiania i rezerwacji swoich zbiorów, biblioteka zmieniła biblioteczny 
system informatyczny LIBRA na PATRON i stale aktualizuje jego wersję. 

Aby umożliwić studentom dostęp do zasobów gromadzonych w innych bibliotekach Lublina 
oraz kraju, Lubelska Akademia WSEI podpisuje nowe umowy o współpracy, ostatnio z 
Główną Biblioteką Lekarską w Warszawie. 

Rozwój zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz edukacyjnych  

Biblioteka Lubelskiej Akademii WSEI umożliwia stały monitoring swoich zasobów i usług, 
poprzez elektroniczne narzędzia komunikacji z użytkownikami (władzami uczelni, 
wykładowcami, studentami) daje możliwość zgłaszania dezyderatów w zakresie nowości 
wydawniczych. Czytelnicy mogą wysyłać propozycje zamówień i zakupu nowych tytułów e-

booków na platformie LibraIbuk.pl. Umożliwia to  elastyczność listy tytułów e-booków i 
pozwala na bieżąco uwzględniać dezyderaty Czytelników (Załącznik nr 4). Uczelnia korzysta z 

dodatkowej funkcji subskrypcji, pozwalającej w ciągu jednego dnia zareagować na zgłoszenie 
Czytelnika dotyczące potrzeby zakupu nowego tytułu i uzupełnić kolekcję. 

Zasoby biblioteczne systematycznie są dostosowywane do nowych programów kształcenia 
oraz obszarów badań naukowych prowadzonych w Uczelni. W procesie rozwoju zasobów 
bibliotecznych, edukacyjnych i informacyjnych aktywnie uczestniczą nie tylko studenci, ale 
również nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia (np. praktycy).  

W bibliotece w sposób ciągły postępuje proces cyfryzacji zasobów: stale rośnie liczba tytułów 
elektronicznych książek i czasopism, a użytkownicy informacji otrzymują dostęp do nowych 
krajowych i międzynarodowych elektronicznych baz danych, m.in. dzięki podpisaniu umowy 
z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW i w 

ramach współpracy Krajowych Licencji Akademickich (Wirtualna Biblioteka Nauki) oraz przez 

współpracę z Biblioteką Narodową w Warszawie (AKADEMICA).  

Rozwój oferty bibliotecznych usług z zakresu informacji naukowej dokonuje się przez m.in.: 
stałą modernizację strony internetowej biblioteki pod kątem łatwiejszego dostępu do 
własnych zasobów informacji oraz umożliwienie korzystania z zasobów informacji innych 
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bibliotek krajowych i zagranicznych, systematyczną aktualizację kartoteki zawartości 
prenumerowanych czasopism, do której na bieżąco wprowadzane są opisy bibliograficzne 
wszystkich artykułów z czasopism gromadzonych w bibliotece (dodatkowo opatrzone 
wieloma hasłami przedmiotowymi), czy prowadzenie elektronicznej bazy dorobku 
naukowego kadry akademickiej Uczelni.  

Zbiory biblioteczne są bardzo szczegółowo opracowywane tematycznie, aby ułatwić 
czytelnikom dostęp do nich poprzez zautomatyzowane katalogi biblioteczne, w tym przez 

wyszukiwarkę haseł przedmiotowych. Każdy nowo zakupiony tytuł książki w procesie 
opracowania rzeczowego opatrywany jest wieloma słowami kluczowymi i rozbudowanymi 
hasłami przedmiotowymi. W ten sposób tworzony jest unikalny, niezwykle bogaty i 

wartościowy zasób informacji naukowej dla użytkowników, którzy poszukują piśmiennictwa 
na określony temat. 

W procesie rozwoju zasobów bibliotecznych biorą także udział Wydziałowe Komisje ds. 
Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, do których zadań w szczególności 
należy analiza zalecanej w sylabusach literatury obowiązkowej i uzupełniającej (objętość, 
aktualność, dostępność) oraz ocena warunków i organizacji zajęć, w tym: infrastruktury 
dydaktycznej, zbiorów bibliotecznych, ocena obsługi administracyjnej, ocena dostępu do 
informacji).  

System biblioteczno-informacyjny Lubelskiej Akademii WSEI charakteryzuje systematyczny 

rozwój i nastawienie na ciągłe doskonalenie. Jest on stale oceniany zgodnie z wewnętrznymi 
procedurami zapewniania jakości kształcenia. Ocenie podlegają:  

1. Rozwój ilościowy zbiorów bibliotecznych; 
2. Profilowanie dziedzinowe zbiorów bibliotecznych pod kątem zapewniania, jakości 

kształcenia; 
3. Proces cyfryzacji zbiorów bibliotecznych; 
4. Optymalizacja procesu udostępniania zbiorów bibliotecznych; 
5. Rozwój oferty bibliotecznych usług z zakresu informacji naukowej. 

Pracownicy biblioteki uczestniczą w procesie doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej 
w sylabusach; systematycznie aktualizują zasoby biblioteczne, dostosowując je do potrzeb 

studentów, aby były spójne z literaturą wymaganą i zalecaną przez nauczycieli akademickich 
w sylabusach.  

System biblioteczno-informacyjny podlega również stałej ocenie zewnętrznej, m.in. w trakcie 
każdej kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych. W wyniku tej oceny kontynuowany jest proces doskonalenia 
infrastruktury oraz zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 5 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 5 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń Nie dotyczy 
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

Informacje stanowiące uzupełnienie, zamieszczone w części III załącznik nr 2 pkt 6: 
1. Literatura do kierunku Pedagogika z liczbą dostępnych egzemplarzy w wersji drukowanej  
i dostęp do tytułu w e-booku; 

2. Skany Umów na licencje do baz elektronicznych itp.; 
3. Wykaz tytułów czasopism w wersji drukowanej i dostępnych online; 
4. Wykaz e-booków z bazy IBUK Libra. 
 

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

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 Lubelska Akademia WSEI 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 Pedagogika. 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 Lubelskiej Akademii 

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 nowe specjalności na studiach I i II 
stopnia, organizacja i zakres tematyczny Lubelskiego Forum Gospodarczego i cyklu 

międzynarodowych konferencji naukowych dot. przedsiębiorczości; 
• Współpraca w zakresie organizacji i czynnego udziału w innych seminariach, 

konferencjach naukowych, i promocji wszystkich podejmowanych przez Lubelską 
Akademię WSEI działań; 

• współpraca Lubelskiej Akademii WSEI 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 Lubelską Akademię WSEI studiów 

dualnych na niektórych tokach 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.:  

- XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, 
wyzwania i perspektywy” (21-23 września 2022 r., Kazimierz Dolny) zorganizowana przez 
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Wydziała Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, Wołyński Narodowy 
Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie we współpracy ze Związkiem 
Pracodawców Ziemi Lubelskiej – z panelem pt. „Współczesna administracja wobec 
wyzwań globalizacji”, w której udział wzięli m.in. władze i pracownicy JST; 

- „Lubelskie Forum Gospodarcze 2021” (23 kwietnia 2021 r., WSEI w Lublinie) z udziałem 
licznych przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego WSEI oraz przedstawicieli 

administracji rządowej, w tym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii; 

- Seminarium naukowe pt. Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i 
ochrony prywatności obywateli (28 maja 2019 r., WSEI w Lublinie) z udziałem 
przedstawicieli instytucji publicznych, w tym instytucji samorządowych; 

- "Forum Eksportu 2019" (16 maja 2019 r., WSEI w Lublinie), którego tematem 
przewodnim były czynniki determinujące intensyfikację polskiego eksportu. W 
wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, przedsiębiorcy, 
dyplomaci i przedstawiciele władz Lublina, województwa lubelskiego i Prezydenta RP; 

- Kongres Eksportu 2022: „Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski” (24 
listopada 2022 r.) zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP i 

Lubelską Akademię WSEI. Gośćmi Kongresu byli m.in.: Wiceminister Rozwoju i 
Technologii oraz dyplomaci z państw UE oraz Afryki; 

- Międzynarodowy Dzień Osób Wysoko Wrażliwych - obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Wysoko Wrażliwych były organizowane w październiku 2020 roku. Gospodarzem 

wydarzenia było Miasto Rzym. Lubelska Akademia WSEI była 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 Online „Wiosna jesieni” (odbyła się 9 grudnia 
2020 roku. Partnerami były: Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji 
Neurologicznej; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Zakład Psychologii 
Rozwojowej, Wydział Społeczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. 
Puszkina; Katedra 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 
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Ośrodków Doskonalenia Zawodowego, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych, Psycholodzy i Pedagodzy. Patronatu medialnego udzieliło Polskie Radio 
Lublin, TVP3 Lublin i Kurier Lubelski;  

- Konferencja naukowa „Budowanie odporności psychicznej dzieci w ramach Tygodnia 
Wysokiej Wrażliwości” - Pierwsza w Polce 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);  

- Międzynarodowa konferencja Model wsparcia dzieci uczących się w domu, ich rodzin i 

nauczycieli (17 czerwca 2021 r.), której celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na 
temat aspektów wychowawczych dzieci uczących się w domu, w tym również dzieci 
przewlekle chorych lub z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowanie materiałów 
wspierających dla dzieci (moduł umiejętności społecznych) oraz pracę rodziców i 
nauczycieli szkół podstawowych (moduł skuteczna komunikacja); 

- Bądźmy razem - Światowy Dzień Autyzmu – organizowany od 12 lat w Światowym Dniu 
Świadomości Autyzmu, który od 7 lat połączony jest z konferencja naukowo-szkoleniową 
dla pedagogów, psychologów, terapeutów oraz rodziców zajmujących się praca z dziećmi 
z ASD. Organizowany przez Lubelską Akademię WSEI Światowy Dzień Autyzmu cieszy się 
dużą popularnością i co roku gromadzi kilkuset uczestników z całej Polski oraz z 
zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody 
Lubelskiego i Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego. 

Inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego m.in.: 

- Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie (Umowa z dnia 26 września 2022 
r.) w ramach, której policjanci będą mogli korzystać ze szkoleń specjalistycznych z 
zakresu: cyberbezpieczeństwa (Labolatorium Cyberbezpieczeństwa Lubelskiej Akademii 
WSEI), doskonalenia kompetencji miękkich oraz opracowanie na rzecz Policji 

Wzorcowego programu profilaktycznego (Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i 

Terapii); 

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. 
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- Dni Otwarte Lubelskiej Akademii WSEI - ponad 1000 uczniów z całego województwa 
lubelskiego korzysta corocznie z zaproszenia na Dni Otwarte Lubelskiej Akademii WSEI. 

- 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 
szkołach i domach. Nasze Wirtualne Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem i 
co najważniejsze- wciąż są dostępne on-line. 

- 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, 
administracji samorządowej, 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, 
Lubelska Akademia 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; 

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

sytuacją oczekiwania od absolwentów pełnego przygotowania 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 Lubelska Akademia WSEI 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. 

Zalecenia dotyczące kryterium 6 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 6 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 

naprawczym 

1. Zaleca się większą staranność 
w prowadzeniu dokumentacji 

Bezpośrednio po wizytacji PKA przekazano do Rektora WSEI 
oraz do Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr zalecenia PKA 
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kontaktów ze środowiskiem 
społeczno-gospodarczym, np. 

sporządzania protokołów lub 
notatek z posiedzeń Zespołu 
Ekspertów Społeczno-

Gospodarczych oraz Kolegium 

Opiniodawczo-Doradczego 

przy Rektorze. Ułatwi to 
wdrażanie wniosków ze 
spotkań w procesie 
doskonalenia systemu 

kształcenia oraz umożliwi 
prezentację dobrych praktyk 
uczelni na zewnątrz. 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie form współpracy 
w zakresie zajęć 
prowadzonych w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

oraz poproszono o prowadzenie takowej dokumentacji.   

Ponadto po zmianach związanych z dostosowaniem 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
część zadań związanych z monitorowaniem konsultacji 
programów studiów z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

przejęły Uczelniana i Wydziałowa Komisja ds. Programów 
Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia (procedura 2 
„Konstruowanie, projektowanie i tworzenie programów 
studiów” i  procedura 4 „Zarządzanie i aktualizacja programu 
studiów”. 

Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku – w 2020 roku - rozpoczął 
również procedurę powoływania Rad/Zespołów Interesariuszy 
Zewnętrznych, w ramach Wydziału, w odniesieniu do 
poszczególnych kierunków studiów. Udało się dotychczas 
stworzyć system powoływania takiej rady (na wniosek 
Dziekana Wydziału Rektor powołuje Rektor) oraz powołać już 
dwie takie rady dla kierunków: Pielęgniarstwo i Pedagogika 
Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Niestety pandemia 

spowolniła ten proces. W planach jest jeszcze powołanie 
takiej rady wspólnie dla Pedagogiki i Psychologii. 

 

Jeśli chodzi rozwijanie form współpracy w zakresie zajęć 
prowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych to 

nowy system praktyk zawodowych umożliwia takie działania, 
szczególnie podczas warsztatów z pracodawcą/praktykiem 
prowadzonych – w ramach praktyk zawodowych – w siedzibie 

Uczelni. Przykładem takich zajęć mogą być warsztaty z dr 
Łukaszem Wojciechowskim – w ramach modułu praktyki 
zawodowe – odnośnie ochrony danych osobowych (system 
RODO) w warunkach symulowanych (hakowanie baz danych 

w instytucji pedagogicznej przechowującej dane wrażliwe 
wraz z prezentacją najnowocześniejszych systemów ochrony 
danych osobowych). Zajęcia zostały przeprowadzone w 
Laboratorium w Centrum Cyberbezpieczeństwa, które 
znajduje się w siedzibie Uczelni. 

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

Umiędzynarodawianie procesu kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI jest jednym z 
priorytetowych obszarów, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w dokumentach 
strategicznych Uczelni.  

1. Działania odnoszące się do funkcjonowania całej Uczelni to m.in.: 

- funkcjonowanie i stały rozwój Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie; 
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- podpisywanie umów bilateralnych o współpracy w ramach mobilności studentów  
i kadry, a tym samym stwarzanie możliwości udziału studentów i pracowników  
w międzynarodowych programach mobilności; 

- realizację projektów międzynarodowych; 

- podjęcie starań w zakresie budowy strategii wizerunkowej Uczelni na poziomie 
międzynarodowym poprzez media społecznościowe: FB, IG. Jej elementem jest też wersja 
strony Rekrutacja Lubelskiej Akademii WSEI w j. angielskim i ukraińskim. Jako pomoc w 
komunikacji dla studentów anglojęzycznych Uczelnia uruchomiła dedykowany dla nich kanał 
na platformie WhatsApp; 

- zakwaterowanie większości studentów zagranicznych w akademiku Uczelni, co sprzyja 
integrowaniu i nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń. Dla studentów 
zagranicznych rozpoczynających studia na Lubelskiej Akademii WSEI organizowane są 
spotkania informacyjne, adaptacyjne i integracyjne; 

- systematyczne informowanie pracowników i studentów o podejmowanych działaniach w 
zakresie umiędzynarodowienia na stronie internetowej https://international.wsei.eu/; 

- motywowanie kadry do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej, publikowanie w 
języku angielskim i prowadzenia zajęć w języku angielskim (dodatkowe wynagrodzenie 

prowadzących) i studentów (dla studentów organizowane są spotkania informacyjne z 
pracownikami Lubelskiej Akademii WSEI, także z osobami, które uczestniczyły  w wymianie 
prezentując korzyści); 

- prowadzenie rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - rekrutacja jest 

prowadzona łącznie dla całej Uczelni. Lubelska Akademia WSEI dysponuje miejscami na 
wyjazdy na studia i miejscami na wyjazdy na praktyki zagraniczne; 

- otwieranie toków na wybranych kierunkach studiów (w zależności od zapotrzebowania), na 
których zajęcia są realizowane wyłącznie w języku angielskim; 

- w celu umożliwienia rozwoju procesu umiędzynarodowienia, dla studentów 
przybywających z krajów UE określona została lista przedmiotów jakie mogą być realizowane 

w języku angielskim. Studenci zagraniczni mają zapewniony dostęp do informacji oraz 
obsługę administracyjną w języku obcym; 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Uczelni zatwierdziło z dniem 
23.09.2019 r. Lubelską Akademię WSEI jako jednostkę prowadzącą studia na potrzeby 
przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów na okres 5 lat; 

- Uzyskanie przez Lubelską Akademię WSEI Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego 

TELC. Studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego na 6-ciu poziomach: A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 - według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Certyfikaty TELC są 
honorowane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co stwarza szansę 
szybszej i skuteczniejszej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i 
świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata; 

- Cykliczne umożliwienie kadrze podnoszenia kompetencji językowych poprzez organizację 
kursów uruchomionych dzięki finansowaniu z projektu „Kompetencja, Wiedza, Innowacje - 

Zintegrowany Program Rozwoju WSEI” lub ofertę dofinansowania kursów organizowanych 
przez certyfikowane podmioty, które wykładowcy znajdują na własną rękę; 
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- Pracownicy zaangażowani bezpośrednio w proces zarządzania Uczelnią mogli korzystać ze 
szkoleń organizowanych w ramach Szkoły Letniej (program Kompetencje, Wiedza, Innowacje 
- zintegrowany program rozwoju WSEI): 

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

b)University as an effective structure (visiting professor z Uniwesytet w Splicie (Sveučilište u 
Splitu). 

2. Działania odnoszące się bezpośrednio do kierunku Pedagogika I st. są realizowane poprzez 
m.in.: 

- Realizację zajęć z wybranego przez studenta języka obcego (do wyboru: język angielski,, 
język niemiecki i język rosyjski) i weryfikację efektów uczenia się na poziomie na poziomie B2 
(ostatni semestr zajęć z języka obcego kończy się egzaminem sprawdzającym ogólne 
umiejętności językowe oraz język specjalistyczny związany z kierunkiem Pedagogika); 

- Umożliwienie studentom wyjazdów w ramach mobilności Erasmus+ w tym stworzenie 
warunków do mobilności wirtualnej; 

- Dostęp dla wykładowców i studentów do baz anglojęzycznych artykułów naukowych, m.in. 
naukowej bazy danych EBSCO; 

- Umożliwienie wykładowcom wyjazdów w ramach mobilności Erasmus+ i prowadzenia zajęć 
związanych z prowadzącymi na kierunku badaniami naukowymi - kadra akademicka na 

kierunku Pedagogika zrealizowała m.in. wyjazdy do: Howest University of Applied Sciences w 
Brugii (2017), Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu (2019), 
Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (2019), Uniwersytet w Mariborze (2021 i 2022); 

- Udział kadry w międzynarodowych konferencjach naukowych; 

- Realizacje projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy UE, których celem jest 
współpraca dydaktyczna, naukowa i szkoleniowa m.in.: 

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

partnerzy: Uniwersytet Alicante, Miasto Rzym, Stowarzyszenie Psychologów Rumunia);  

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

Forschungsverein / Austria, Ayuntamiento de Alzira / Hiszpania);  

• SESHOME - 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). 

- Publikacje kadry w języku angielskim. 

W ramach prac Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewniania Jakości 
Kształcenia prowadzone są okresowe oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia 
kierunku Pedagogika I st. obejmujące ocenę skali, zakresu i zasięgu aktywności 
międzynarodowej kadry i studentów. Wyniki przeglądu są wykorzystywane do intensyfikacji 
umiędzynarodowienia kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania narzędzi 
motywacyjnych dla kadry i studentów do zwiększania aktywności w tym obszarze. 

Zalecenia dotyczące kryterium 7 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 7 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Wskazane byłoby 
zintensyfikowanie działań 
zmierzających do rozwoju 

mobilności studentów. W 
przypadku, gdy 

zdiagnozowana przyczyna 

wskazuje, że studenci nie są 
zainteresowani wyjazdami na 

studia zagraniczne z przyczyn 

zawodowych i osobistych, 

warte rozważenia jest 
położenie większego nacisku 
na rozwijanie praktyk w 

ramach Erasmus +. 

Natomiast uruchomienie 

oferty przedmiotów w języku 
obcym być może zachęciłoby 
studentów zagranicznych do 

 

Na Wydziale Nauk o Człowieku podejmowane są 
systematyczne działania mające na celu zachęcanie 
studentów do mobilności. Polegają one m.in. na: 
- podpisywaniu umów bilateralnych o współpracy w ramach 
mobilności studentów i kadry; 
- systematycznym informowaniu studentów  
o podejmowanych działaniach w zakresie 
umiędzynarodowienia w siedzibie Uczelni, a podczas 
ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 przede 

wszystkim na stronie internetowej 

https://international.wsei.eu/ 

- organizowaniu spotkań informacyjnych dla studentów  
z pracownikami Lubelskiej Akademii WSEI oraz z osobami, 

które uczestniczyły w wymianie i prezentują korzyści 
wynikające z mobilności. 
Niestety Lubelska Akademia WSEI – z racji takiego wyboru 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 57 

 

przyjazdu. przez studentów – prowadzi studia na kierunku Pedagogika 

tylko w trybie niestacjonarnym. Taka sytuacja ma miejsce już 
od kilku lat, co powoduje, iż studenci są czynnie zaangażowani 
zawodowo i nie maja możliwości dłuższych wyjazdów 
zagranicznych. Prowadzenie studiów tylko w trybie 
niestacjonarnym zniechęca także ewentualnych kandydatów z 
innych krajów. Mimo, iż nauczyciele akademiccy Wydziału 
Nauk o Człowieku wyjeżdżają – w ramach mobilności 
nauczycieli akademickich ERASMUS + - do różnych ośrodków 
akademickich i przy okazji przedstawiają ofertę mobilności dla 
studentów tylko w przypadku kierunku Psychologia znaleźli 
się dotychczas chętni do przyjazdu.   

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Formą wspierania obejmującą wszystkich studentów w procesie uczenia się jest 
indywidualizacja procesu kształcenia opisana w Regulaminie studiów. 

W strukturze uczelni funkcjonuje Biuro Karier i spraw studenckich Lubelskiej Akademii 

WSEI, którego podstawowym celem działań jest wsparcie studentów w procesie uczenia się, 
przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości. 
Działania realizowane przez Biuro Karier i Spraw Studenckich Lubelskiej Akademii WSEI w 
szczególności obejmują: 

• wspieranie studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim poprzez 
współpracę z Radą Samorządu Studentów Lubelskiej Akademii WSEI, 

• wspieranie studentów w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz 

pomoc w procesie wdrażania się na rynku pracy, poprzez współpracę z pracodawcami 
i instytucjami działającymi na tym rynku, m.in. w ramach realizacji obowiązkowych 

praktyk zawodowych oraz programów stażowych i mentorskich, w tym 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Studenci i absolwenci za pośrednictwem 
Biura mogą skorzystać z banku ofert pracy, praktyk i staży, wykorzystując do tego 
bezpłatny portal do poszukiwania pracy i pracowników. Biuro udziela porad w 
zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Biuro świadczy także usługi dla pracodawców, pomaga w znalezieniu 
odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów do pracy, organizuje prezentacje 

firm na spotkaniach ze studentami, pośredniczy w procesach rekrutacyjnych 
pracowników. Nową inicjatywą w tym zakresie jest nowo utworzona platforma 
internetowa w systemie IT Reactivate, którego zadaniem jest wsparcie absolwenta na 

rynku pracy oraz współpraca z przedsiębiorcami w zakresie staży i praktyk 
studenckich. Platforma ma być pomocna w kontaktach pomiędzy studentami a 
pracodawcami i wyborze miejsca praktyki. 

• zapewnienie studentom niepełnosprawnym wsparcia naukowego, dydaktycznego, 

materialnego, a także pomocy technicznej, które umożliwiają im pełny udział w 
procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych. W Uczelni działa Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych, oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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Szczegółowy zakres działań biura określa Regulamin. Przedmiotowe wsparcie 
obejmuje m.in.: pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej (poruszanie się po uczelni, 
sporządzanie notatek itp.), dowóz na zajęcia, zajęcia sportowe na hali i pływalni, 
zajęcia dodatkowe (język angielski i niemiecki, ICT itp.), przystosowanie pracowni 

komputerowych (specjalne biurka i podpórki, trackballe, przenośny powiększalnik, 
syntezator mowy Ivona, specjalistyczne oprogramowanie), przystosowanie biblioteki 

(wyodrębnione stanowiska w czytelni, system zamawiania książek przez internet, 
dostęp do podręczników w wersji elektronicznej (m.in. platforma Ibuk.pl), 
audiobooków, czytników książek elektronicznych), wypożyczalnię sprzętu dla osób 
niepełnosprawnych, możliwość korzystania z porad psychologa, doradcy 

zawodowego, prawnika. 

• zapewnienie obsługi w zakresie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów, 
przyznawanych na podstawie Art. 86 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce”. 

Lubelska Akademia WSEI oferuje system pomocy finansowej dla studentów. Obejmuje on 

stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów (w kategorii naukowej i 
kategorii sportowej), stypendia dla osób niepełnosprawnych, oraz jednorazowe zapomogi 
przyznawane w przypadku nagłych zdarzeń losowych. Tryb stypendiów określa Regulamin 
świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Poza możliwością 
otrzymania stypendium i zapomogi, studenci mogą korzystać z różnego rodzaju bonifikat i 
ulg w opłatach czesnego. Fundowane są także nagrody pieniężne i rzeczowe dla najlepszych 

absolwentów. 
O możliwościach otrzymania wsparcia studenci informowani są za pośrednictwem strony 

internetowej uczelni oraz „wirtualnego dziekanatu” do którego dostęp posiada każdy 
student. Studenci I roku są informowani o przysługujących im świadczeniach, podczas 
bezpośrednich spotkań. Do dyspozycji studentów są również pracownicy Biura Karier i Spraw 
Studenckich z którymi studenci mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo uzyskując 
niezbędne informacje. 

Zgodnie z Regulaminem niepełnosprawnym studentom przysługuje ponadto prawo - 

zależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności - do uzyskania pomocy niezbędnej w toku 
studiów, a w szczególności do: a) minimalizowania ograniczeń wynikających z 
niepełnosprawności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu 
specjalistycznego należącego do studentów, b) dostosowania formy i terminu 
przeprowadzania egzaminów i zaliczeń do rodzaju niepełnosprawności, c) odpowiedniego 
przedłużania czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia. 

Studenci mogą liczyć m.in. na wsparcie osób zatrudnionych w: 
• Dziekanacie Wydziału Nauk o Człowieku 

• Biurze Obsługi Studentów Anglojęzycznych 

• Biurze Karier i Spraw studenckich 

• Biurze obsługi Rektorów i Studentów 

• Centrum Studiów Podyplomowych 

• Bibliotece 

• Biurze ds. osób niepełnosprawnych, Centrum Informatycznym, Dziale Administracji i 
Kwestury, 
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• Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii. 

 

Ponadto w ramach Uczelni – z inicjatywy pracowników i studentów kierunku Psychologia 
– działa prężnie Akademickie Centrum Wsparcia Rówieśniczego (ACWR) oraz Centrum 
Wolontariatu, w których studenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia rówieśniczego. 

Godziny pracy dziekanatu dostosowane są tak, by na obecność pracowników mogli liczyć 
zarówno studenci stacjonarni i niestacjonarni – dziekanat pełni dyżur przez cały tydzień. 
Kompetencje pracowników Dziekanatu łączą zakres merytoryczny odpowiedni dla 
prowadzonych kierunków oraz umiejętności komunikacji i pracy w obsłudze „klienta” jakim 
jest student. Pracownicy uzupełniają swoje kompetencje biorąc udział w studiach 
podyplomowych np. Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi, kursach 
języka angielskiego (2019-20), szkoleniach Profesjonalna obsługa klienta (2021) oraz 
programach wymiany międzynarodowej np. Program Erasmus: Uniwersytet w Žilinie 
(Słowacja) – 2008 r.; Østfold University College (Halden – Norwegia) – 2009 r. 

Uczelnia prowadzi Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii, w ramach którego 
funkcjonuje komórka zajmująca się udzielaniem wsparcia psychicznego, a jego oferta jest 
adresowana tak do studentów jak i uczniów a nawet kilkuletnich dzieci. Na początku nowego 
roku akademickiego Centrum otrzymało nowy, mocno rozbudowany lokal (z salą pomocy 
indywidualnej, grupowej). Ponadto Centrum dysponuje wykwalifikowaną kadrą, zatrudnia 
psychoterapeutę i psychiatrę, których usługi są ogólnodostępne dla społeczności studentów. 
Należy zauważyć, iż Centrum błyskawicznie (48h od początku wojny na Ukrainie) 
zorganizowało pomoc psychologiczna wobec studentów Lubelskiej Akademii WSEI z Ukrainy, 
ich Rodzin oraz innych obywateli Ukrainy potrzebujących wsparcia.  

Studenci mogą liczyć na wsparcie w procesie dydaktycznym ze strony osób prowadzących 
zajęcia. Mogą z nimi utrzymywać kontakt poprzez konsultacje oraz drogą mailową, mając do 
dyspozycji adresy w domenie WSEI (wykładowcy posiadają indywidualne konta). 

Uczelnia tworzy również warunki do rozwoju naukowego oraz społecznego studentów. 
Uczelnia oferuje co roku nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów. Studenci mają 
możliwość realizacji części studiów i praktyk zawodowych w ramach wymiany 
międzynarodowej Erasmus+; są zachęcani do udziału w konferencjach i pisania publikacji 
samodzielnie lub z nauczycielami akademickimi. Studenci mają możliwość druku publikacji 
np. w monografiach pod redakcją wydawanych przez wydawnictwo WSEI Innovatio Press. 
Lubelska Akademia WSEI tworzy też warunki do aktywności fizycznej/sportowej dysponując i 
oddając do użycia salę gimnastyczną i siłownię oraz artystycznej – chór Lubelskiej Akademii 
WSEI i zespoły muzyczne. 

Studenci Lubelskiej Akademii WSEI mają swoją reprezentację w postaci Samorządu 
Studenckiego, wspieranego finansowo przez Lubelską Akademie WSEI. Samorząd podejmuje 
działania w obszarach dydaktyki, spraw socjalno-bytowych, dyscyplinarnych oraz związanych 
z rozwojem indywidualnym studentów jak i ich społeczności. Członkowie samorządu mają 
swoich reprezentantów w organach tj. Senat oraz Komisjach Uczelnianych. 
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Studenci mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia poprzez obieralnego w każdej kohorcie 
starosty roku, oraz reprezentację Samorządu Studentów. Uwagi mogą być też zgłaszane 
bezpośrednio do Dziekana Wydziału oraz Koordynatorów kierunków. Sposób zgłaszania 
przez studentów skarg i wniosków jest uregulowany zapisem w Regulaminie Studiów, w 
paragrafie 51. W roku 2019 powołano Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli 
Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów. Lubelska Akademia WSEI 
przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa studiowania. Studenci rozpoczynający studia 
przechodzą obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. w ramach modułu ogólnego kończącego się 
zaliczeniem, na których uczą się przewidywać i zapobiegać zagrożeniom. Pomieszczenia 
Uczelni posiadają system alarmowy ostrzegający przed pożarem czy innym 

niebezpieczeństwem. Raz do roku, we współpracy ze Strażą Pożarną prowadzone są próbne 
alarmy pożarowe. W Uczelni zatrudniony został również Specjalista ds. BHP odpowiedzialny 
za zapewnianie nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa w Uczelni oraz 

informowania władz Uczelni o stwierdzonych zagrożeniach. Ponadto, wszyscy pracownicy 
dziekanatów, Biura Obsługi Rektorów i Studentów oraz pracownicy poszczególnych działów 
Uczelni mających bezpośredni kontakt ze studentami przeszli szkolenie w zakresie pierwszej 

pomocy, co zapewnia bezpieczeństwo studentów w razie zagrożenia zdrowia/życia. Na 
wyposażeniu budynku Lubelskiej Akademii WSEI znajdują się apteczki oraz defibrylator. 
Pracownicy administracyjni mający styczność z procesem obsługi studenta wzięli udział w 
szkoleniu z zakresu "Zarządzania międzykulturowego", aby nie dochodziło do sytuacji 
dyskryminacji z uwagi na religie, kraj pochodzenia itp. Oraz w szkoleniach z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Na terenie Uczelni funkcjonuje Centrum Symulacji 

Medycznych, w którym od godz. 7:oo do godz. 20:oo zajęcia prowadzi wykwalifikowany 
personel medyczny (pielęgniarki, ratownicy medyczni), co umożliwia w jakichkolwiek 
trudnych sytuacjach związanych z pogorszeniem stanu zdrowia błyskawicznie skorzystać z 

pomocy medycznej. 

Ocena wsparcia studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, 
naukowym/zawodowym i wejściu na rynek pracy stanowi przedmiot Procedury 15 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jest ona realizowana w skali 
Uczelni a formalnie prowadzona przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości 
Kształcenia. Ponadto obszar ten monitorowany jest poprzez współpracę Dziekana z 
Samorządem i innymi przedstawicielami studentów. 

Zalecenia dotyczące kryterium 8 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 8 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 

podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 

naprawczym 

1. Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Polityka informacyjna Lubelskiej Akademii 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. 2022 poz. 574 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 
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możliwość uzyskania informacji w zakresie m.in. programu kształcenia i sylabusów 
modułowych, planów zajęć w układzie dziennym, tygodniowym i semestralnym, dane dot. 
nauczycieli akademickich oraz studentów, wykazu ocen, stanu zaliczenia semestru, punktów 
ECST i innych uwag dotyczących przebiegu studiów. Wirtualny Dziekanat pozwala również na 
wymianę korespondencji i dokumentów pomiędzy studentami, a pracownikami naukowo-

dydaktycznymi. Platforma e-learningowa służy komunikacji w procesie kształcenia i daje 
dostęp do informacji dot. programu kształcenia, efektów kształcenia, zasad zaliczania, 
uzyskiwanych ocen, umieszczanych materiałów dydaktycznych stanowiących realizację 
modułów kształcenia.  

Lubelska Akademia WSEI publicznie udostępnia informacje dotyczące kształcenia 
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu 

opracowano dla studentów instrukcję posługiwania się wybranymi do kształcenia zdalnego 
platformami – Moodle dla udostępniania materiałów, Clickmeeting, MS Teams do 

prowadzenia zajęć. W razie problemów technicznych studenci otrzymują dane kontaktowe 
do osoby z Centrum Informatycznego, która pomaga je na bieżąco rozwiązywać.  

Uczelnia prowadzi cykliczne spotkania władz Wydziału ze starostami poszczególnych 
lat, na których starostowie wraz ze studentami danego rocznika przygotowują analizę SWOT 
dla kierunku Pedagogika. 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 Pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia.  

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach jest przedmiotem procedury 17 Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia a jego okresowa ocena prowadzona jest przez Uczelnianą 
Komisję ds. doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 9 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 9 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Lubelska Akademia WSEI realizuje własną Politykę Jakości poprzez dokument wewnętrzny 
funkcjonujący w formie deklaracji, wdrożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat 
Uczelni w 2013 roku. Odpowiedzialność za realizację Polityki Jakości ponosi Rektor, który 
jednocześnie ustala zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności poszczególnych 
podmiotów Uczelni oraz zapewnia niezbędne zasoby. Polityka Jakości jest dokumentem 
opublikowanym, dostępnym dla wszystkich pracowników i stanowi element zarządzania 
strategicznego Uczelni. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki Jakości spoczywa na kadrze 
kierowniczej. Ostatnia aktualizacja Polityki Jakości WSEI miała miejsce w 2020 roku. 

Instytucjonalne ramy systemu jakości stanowi Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (WSZJK) stanowiący narzędzie do realizacji strategii Uczelni w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia. Ma on charakter ciągły i systematyczny, a objęci są nim 
wszyscy pracownicy Uczelni odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie jakości kształcenia, 
studenci, absolwenci oraz interesariusze zewnętrzni. Wewnętrzny System Zapewnienia 
Jakości Kształcenia posiada dwupoziomową strukturę, tj. na poziomie wydziałów funkcjonują 
Wydziałowe Komisje ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, nad 
którymi na poziomie całej Uczelni nadzór sprawuje Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia 
Systemu Jakości Kształcenia. 

Roczny cykl pracy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opiera się na 
ustalanych przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego harmonogramach działań, 
które zgodne są z procedurami Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia. Zatwierdzony na 
poziomie władz Uczelni plan pracy przekazywany jest do realizacji przez Wydziałowe 
Komisje. Komisje, tak na poziomie Uczelni, jak i poszczególnych wydziałów, pracują w trybie 

ciągłym omawiając realizowane zadania na posiedzeniach organizowanych średnio raz na 2 
miesiące. 

 

Zakres obowiązków Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia:  
• Ocena wytycznych dotyczących przyporządkowywania punktów ECTS 

modułom/przedmiotom i elementom programów studiów. 
• Inicjowanie opracowania narzędzi monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia. 
• Projektowanie planu działań projakościowych na Uczelni. 
• Określenie sposobu wykorzystania wniosków z analizą ocen jakości zajęć 

dydaktycznych i ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów. 
• Ocena procesu nauczania na Uczelni. 

• Ocena warunków i organizacji zajęć, w tym: infrastruktury dydaktycznej, zbiorów 
bibliotecznych, ocena obsługi administracyjnej, dostęp do informacji. 

• Ocena warunków socjalnych studentów, w tym szeroko pojęta pomoc materialna. 
• Prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjno-doradczym z zakresu jakości 

kształcenia. 
• Obsługa strony internetowej - zakładka jakość kształcenia. 
• Organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących jakości kształcenia. 
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• Ocena programów studiów pod kątem: koncepcji i celów kształcenia oraz ich zgodności 
ze strategią uczelni, przyporządkowania do dyscyplin/-y, oraz ukierunkowania na 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności na potrzeby 
zawodowego rynku pracy. 

• Ocena efektywności uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się 
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierające pełny 
zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w 
charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245). 

• Ocena formalnych, spójnych i przejrzystych warunków przyjęcia kandydatów na studia, 
umożliwiająca właściwy dobór kandydatów, zasad progresji studentów i zaliczania 
poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i 
okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także 
potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem 
studiów. 

• Ocena procesu monitorowania postępów efektów uczenia się, w tym stosowanie 
metod weryfikacji i ocen ukierunkowanych na studenta, sposoby uzyskanie informacji 

zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywacji studentów do 
aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również sprawdzenie i 
ocena wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowania do 
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności. 

• Ocena polityki kadrowej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, 
oparta o zasady i możliwości prawidłowej realizacji zajęć, z uwzględnieniem 
okresowej oceny kadry prowadzącej kształcenie, przy udziale  studentów, której 
wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu oraz  tworzeniu warunków stymulujących 
nauczycieli akademickich do ustawicznego rozwoju. 

• Ocena i przegląd infrastruktury dydaktycznej, bibliotecznej i informatycznej, 

wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych, zasobów 
bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych w których odbywają się zajęcia, co daje 
możliwość odpowiedniej realizacji zajęć i osiągnięcia przez studentów efektów 
uczenia się. 

• Ocena procesu wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznego, naukowego 
lub zawodowego i wejścia na rynek pracy oraz procesu doskonalenia form wsparcia. 

• Ocena publicznego dostępu do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z 

potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji 
procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, 
warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o 
zatrudnieniu absolwentów. 

• Ocena zakresu przedmiotowego jakość informacji o studiach, w których uczestniczą 
studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w 
działaniach doskonalących. 

• Ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, w 

konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 
• Ocena podejmowania wszelkich działań na rzecz skuteczności funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym doskonalenia 
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programów kształcenia oraz wykorzystania wniosków z wyników monitorowania 
karier zawodowych absolwentów i analizy potrzeb rynku pracy. 

• Ocena warunków odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku 
potwierdzania efektów uczenia się. 

• Dokumentowanie przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań 
wpływających na jakość kształcenia w tym poprzez: 

• Opracowywanie propozycji związanych z podnoszeniem jakości kształcenia na 
poszczególnych wydziałach, w tym tworzenie systemu podnoszenia jakości dydaktyki 
na poszczególnych kierunkach kształcenia. 

 

Zakres obowiązków Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia 
Jakości Kształcenia: 

• Analiza efektywności uczenia się zgodnie z koncepcją i celami kształcenia oraz 
dyscypliną/-ami, do których jest przyporządkowany kierunek, systemu weryfikacji, 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów, a także 
odpowiadająca właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi 
studiów. 

• Analiza efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668), zawierające pełny zakres ogólnych i 
szczegółowych efektów uczenia się. 

• Analiza realizowanych programów studiów w szczególności: treści programowych, 
harmonogramu doskonalenia programów studiów oraz form i organizacji zajęć, 
metod kształcenia, praktyk zawodowych, organizacji procesu nauczania i uczenia się. 

• Analiza treści programowych zgodnych z efektami uczenia się oraz aktualnego stanu 

wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie/-ach, do których jest przyporządkowany 
kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie/-ach. 

• Analiza realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczby 
semestrów, liczby godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia. 

• Analiza metod kształcenia studentów, motywujących do aktywnego udziału w procesie 
nauczania i uczenia się oraz możliwości osiągnięcia efektów uczenia się, w tym w 
szczególności przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej 
działalności. 

• Analiza zalecanej w sylabusach literatury obowiązkowej i uzupełniającej (objętość, 
aktualność, dostępność). 

• Analiza organizacji i nadzoru realizacji praktyk zawodowych, w tym dobór miejsc 
odbywania oraz środowisko, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, 
w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów. 

• Analiza procesu nauczania zapewniająca efektywne wykorzystanie czasu 

przeznaczonego na nauczanie i uczenia się oraz ocenę efektów uczenia się. 
• Analiza sposobów weryfikowania efektów uczenia się motywujących studentów do 

aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz możliwości osiągnięcia 

efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowanie do działalności 
zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwego dla kierunku studiów. 
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• Analiza osiągniętych przez studentów efektów uczenia się, określanie zasad przyjęcia 
na studia, zaliczania semestrów, lat oraz procesu dyplomowania. 

• Analiza procesu prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów studenckich, 
dzienników praktyk, prac dyplomowych, osiągnięć naukowych/artystycznych lub 
innych związanych z kierunkiem studiów, jak również dokumentacji pozycji 

zawodowej absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają 
osiągnięcie efektów uczenia się. 

• Analiza organizacji i realizacji form zaliczenia modułów/przedmiotów w postaci oceny 
formującej i egzaminów semestralnych (oceny cząstkowe i wystawianie ocen na 

koniec semestru). 

• Analiza kompetencji, doświadczenia i kwalifikacji oraz liczby nauczycieli akademickich i 
innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniającą prawidłową realizację 
zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. 

• Analiza infrastruktury dydaktycznej i naukowej na wydziale, a także kontrola 
infrastruktury innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w 
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie regułami i wymaganiami zawartymi 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach. 

• Analiza warunków sprzyjających umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, pod 
kątem koncepcji kształcenia, przygotowania nauczycieli  akademickich  do nauczania, 

oraz studentów do uczenia się w językach obcych, wsparcia międzynarodowej  
mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzenia ofert kształcenia 
w językach obcych, czego efektem jest podniesienie  stopnia umiędzynarodowienia i 
wymiany studentów i nauczycieli akademickich 

• Analiza wsparcia studentów w procesie uczenia się biorąc pod uwagę zróżnicowane 
potrzeby studentów, sprzyjające rozwojowi naukowemu, społecznemu i 
zawodowemu poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomocy w 

procesie uczenia się i osiągania efektów uczenia się oraz przygotowania do 
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, motywacji 
studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również 
zapewnienia kompetentnej pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu 
spraw studenckich. 

• Dokumentowanie przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań 
wpływających na jakość kształcenia na danym kierunku studiów. 

 

W ramach WSZJK funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 
obejmujący Uczelnianą Księgę Jakości Kształcenia (Deklarację Rektora, Misję rozwoju, Wizję 
rozwoju i cele strategiczne, Politykę Zapewnienia Jakości Kształcenia, Zakres i strukturę 
Systemu, Model procesowy Systemu) oraz Księgę Procedur wraz z obowiązującymi 
schematami postępowania i dokumentacją (formularzami, ankietami, wzorami 
dokumentów, itp.). USZJK to wewnętrzny system informatyczny Uczelni dostępny pod 
adresem internetowym https://jakosc.wsei.lublin.pl/. 

Księga Procedur zawiera łącznie 20 procedur w 4 zbiorach, których realizacja powinna 
zagwarantować wysoką jakość kształcenia. Wszystkie procedury są zgodne z kryteriami 
oceny programowej i wskaźnikami spełnienia standardów jakości kształcenia Polskiej Komisji 
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Akredytacyjnej oraz wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Każda z procedur posiada własny 
schemat postępowania zawierający wszystkie wymagane działania, wskazany podmiot 
realizujący działanie, podmiot odpowiedzialny za nadzór, wymaganą dokumentację oraz 
termin / czas wykonania czynności. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej 
realizacji poszczególnych zadań w obszarze jakości kształcenia dostępne są do pobrania w 
karcie procedury dla zalogowanych użytkowników systemu. Ciągłość prac w ramach systemu 

jakości zapewnia wewnętrzny harmonogram prac / kalendarz działań zgodny ze schematami 
postępowania poszczególnych procedur. 
Procedury Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia: 

1. Uwarunkowania zewnętrzne prowadzenia studiów; 
2. Konstruowanie, tworzenie i projektowanie programów studiów; 
3. Rekrutacja i przyjęcie na studia; 
4. Zarządzanie i aktualizacja programów studiów; 
5. Organizacja procesu nauczania i uznawania efektów uczenia się; 
6. Realizacja zajęć dydaktycznych; 
7. Organizacja praktyk zawodowych; 

8. Prowadzenie badań naukowych; 
9. Proces dyplomowania; 

10. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się na poziomie programu studiów i 
poszczególnych modułów/przedmiotów; 

11. Infrastruktura i wyposażenie; 
12. Aktualizacja zasobów bibliotecznych oraz weryfikacja elektronicznych zasobów 

wiedzy; 

13. Ocena kadry akademickiej niezbędnej do prowadzenia zajęć; 
14. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

15. Wsparcie studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, naukowym, 
zawodowym i wejściu na rynek pracy; 

16. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia; 

17. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i 
osiągniętych rezultatach; 

18. Akredytacje zewnętrzne; 
19. Nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia i nadzór nad 

jego zapisami; 

20. Doskonalenie jakości kształcenia. 

 

Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny regulują procedury: Procedura 5. 
Organizacja procesu nauczania i uznawania efektów uczenia się oraz Procedura 6. Realizacja 
zajęć dydaktycznych. W przypadku praktyk zawodowych jest to Procedura 7. Organizacja 

praktyk zawodowych. Kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających 
z procedur reguluje polityka kadrowa Uczelni oraz Procedura 13. Ocena kadry akademickiej 

niezbędnej do prowadzenia zajęć – w przypadku procesu dydaktycznego. Zakres 

odpowiedzialności regulują odpowiednie wewnętrzne akty prawne Uczelni. 
Projektowanie, zatwierdzanie, zmiany oraz wycofanie programu studiów dokonywane jest 

w sposób formalny, w oparciu o oficjalnie obowiązujące procedury i przepisy. Wewnętrzny 
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System Zapewnienia Jakości Kształcenia posiada dwie procedury dedykowane program 
studiów: Procedura 2. Konstruowanie, tworzenie i projektowanie programów studiów 
(tworzenie nowych programów) oraz Procedura 4. Zarządzanie i aktualizacja programów 
studiów. 

Corocznie przeprowadzana jest systematyczna ocena, monitorowanie i przeglądy 
programu studiów przez: 

• Koordynatora kierunku studiów i kadrę prowadzącą zajęcia, 
• Dziekana Wydziału, 
• Wydziałową Komisję ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

Ocena obejmuje m.in. efekty uczenia się oraz wnioski z analizy ich zgodności z potrzebami 
rynku pracy, system punktów ECTS, treści programowe, metody kształcenia, metody 
weryfikacji i oceny efektów uczenia się, praktyki zawodowe, wyniki nauczania i stopień 
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, wyniki monitoringu losów zawodowych 
absolwentów. 

Systematyczna ocena programu studiów jest oparta o wyniki analizy miarodajnych oraz 
wiarygodnych danych i informacji, których zakres i źródła powstawania są dobrane do celów 
i zakresu oceny, obejmujących kluczowe wskaźniki ilościowe postępów oraz niepowodzeń 
studentów w uczeniu się i osiąganiu efektów uczenia się, prace etapowe, dyplomowe oraz 
egzaminy dyplomowe, informacje zwrotne od studentów dotyczące satysfakcji z programu 

studiów, warunków studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się, informacje zwrotne 
od nauczycieli akademickich i pracodawców, informacje dotyczące ścieżek kariery 
absolwentów. 

W maju każdego roku dokonywana jest okresowa ocena programów pod kątem zgodności 
z przepisami prawa oraz ocena kompletności i aktualności realizowanych programów, a 
także ocena interesariuszy zewnętrznych dotycząca zgodności programu studiów z 
potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Przeglądu dokonują nauczyciele 

akademiccy wraz z koordynatorami kierunków. Jeżeli w wyniku przeglądu należy dokonać 
zmian w programach studiów, koordynatorzy przedstawiają swoje rekomendacje Dziekanom 
właściwych wydziałów. Następnie Dział Organizacyjno-Prawny dokonuje w czerwcu 

zatwierdzenia proponowanych zmian, a Senat Uczelni zatwierdza je uchwałą do dnia 30 
czerwca każdego roku. 

Za kontrolę osiągnięcia przez studentów założonych w programach studiów efektów 
uczenia się odpowiada dedykowana procedura w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia - 

Procedura 10. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się na poziomie programów 
studiów i poszczególnych modułów/przedmiotów. 

Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie programu odbywa się na podstawie analizy i 
oceny realizacji kierunkowych efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia oraz przeprowadzonej analizy przez Wydziałową Komisję ds. 
Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Ocena zbiorcza realizacji zakładanych kierunkowych efektów uczenia się na poziomie 

programu nauczania odbywa się na Radzie Dziekańskiej, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 
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akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu 
kształcenia. 
Ocena stopnia realizacji założonych w programach studiów efektów uczenia się obejmuje: 

• ocenę zgodności założonych kierunkowych efektów uczenia się z obowiązującymi 
przepisami prawa (w tym m.in. ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i Rozp. 

MNiSW w sprawie drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 

6-9 Polskiej Ramy Kwalifikacji) oraz standardami kształcenia; 
• ocenę zgodności efektów uczenia się realizowanych w ramach poszczególnych 

modułów/przedmiotów z efektami kierunkowymi; 
• ocenę właściwego doboru narzędzi walidacji efektów uczenia się założonych w danym 

programie studiów; 
• analizę zrealizowanych efektów uczenia się w ramach praktyk studenckich („Studencka 

ankieta realizacji i oceny efektów praktyk” oraz ankieta „Kontrola i ocena praktyk 
studenckich”); 

• ocenę zgodności założonych efektów uczenia się z oczekiwaniami zewnętrznych i 
wewnętrznych interesariuszy; 

• analizę rozkładu ocen z zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych 
modułach/przedmiotach; 

• przegląd jakości prac dyplomowych i prawidłowości stosowania zasad ich oceniania; 
• analizę efektywności kończenia studiów, skali odsiewu i jego przyczyn („Ankieta dot. 

rezygnacji ze studiów”); 
• przegląd wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów uczelni („Badanie 

losów zawodowych absolwenta”, „Ankieta dla pracodawców w zakresie 
monitorowania karier zawodowych absolwentów”). 

W systematycznej ocenie programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni 
(kadra prowadząca kształcenie, studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, 
absolwenci kierunku). 

Przykładem uważnego śledzenia opinii zewnętrznych jest także reakcja Uczelni na ostatnie 
oceny PKA, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej oceny kierunku Pedagogika. 
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 zwartego Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. Zawiera on 20 jasno sformułowanych procedur, z których każda 
zaopatrzona jest w operacyjne narzędzia kontroli w postaci arkuszy oceny. 

Zalecenia dotyczące kryterium 10 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 10 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 
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1. W ramach zaleceń 
dotyczących funkcjonowania 
WSZJK zwraca się uwagę na 
konieczność udoskonalenia 
narzędzi dotyczących oceny 
kadry wspierającej proces 

kształcenia oraz środków 
wsparcia dla studentów. 
Zasadne wydaje się także 
zintensyfikowanie działań 
mających na celu 
upowszechnienie wyników 
badań studentów, a także 
wprowadzenie przez Biuro 

Karier systemu zachęcania 
absolwentów do zwrotu 
ankiet, co umożliwi bardziej 
miarodajny pomiar, a tym 

samym pozwoli uzyskać dane, 
które będą znacznie bardziej 
przydatne, niż obecnie. Zaleca 
się ponadto włączenie 
studentów w ocenę zasobów 
materialnych 

wykorzystywanych w procesie 

kształcenia na wizytowanym 
kierunku. 

W ramach polityki dotyczącej jakości kształcenia - po 

zaleceniach PKA – wprowadzono: 

- Większą ilość hospitacji oraz regularne ankietowanie przez 
studentów w odniesieniu do kadry wspierającej proces 
kształcenia 

- W nowym Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (od 2020 r.) wprowadzono procedury mające na 
celu dokonywanie przez studentów oceny zasobów 
materialnych, a w czasie pandemii wprowadzono 

dodatkową procedurę dotyczącą ankietowego badania 
jakości prowadzenia zajęć metodami kształcenia na 

odległość, w tym także narzędzi temu służących. Jeśli 
chodzi o badanie systemu wsparcia studentów w procesie 
uczenia się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i 
wejściu na rynek pracy służy temu procedura 15 WSZJK.  

W odniesieniu do działań Biura Karier zachęcanie 
absolwentów do zwrotu ankiet jak również prowadzenie z 
nimi kontaktów jest to praca ciągła. Uczelnia kładzie także 
duży nacisk na proces responsywności – gdyż jest to 
problem ogólnoakademicki, a nie tylko Lubelskiej Akademii 
WSEI – poprzez system zachęt dla absolwentów. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 
 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

Cz
yn

ni
ki

 w
ew

nę
tr

zn
e 

Mocne strony 

1. Szerokie spektrum interesariuszy 

zewnętrznych, którzy współpracują z Uczelnią 
w zakresie kierunku Pedagogika I st. 

(możliwość kształtowania wartościowego 
programu studiów i zapewnienia studentom 
atrakcyjnych miejsc do odbywania praktyk). 

2. Duża liczba zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne oraz położenie 
szczególnego nacisku na staranną weryfikację 
efektów uczenia się w ramach zajęć 
kształtujących umiejętności praktyczne. 
3. Stabilna sytuacja Lubelskiej Akademii WSEI 

w Lublinie i regionie, która ułatwia 
zatrudnianie kadry na wysokim poziomie 

(Lubelska Akademia WSEI jako stabilne  

i atrakcyjne miejsce pracy). 

4. Systematyczny rozwój infrastruktury, w 
tym zakup sprzętu audiowizualnego i 
informatycznego, który może być 
wykorzystywany do uczenia na odległość oraz 
zasobów bibliotecznych, w tym zakup 
aktualnej literatury w formie tradycyjnej i 

elektronicznej.  

5. Regularne pozyskiwanie środków 
finansowych na zwiększanie kompetencji 
kadry realizującej program na kierunku 
Pedagogika I st. 

6. Podniesienie statusu akademickiego 

Uczelni w wyniku zakończonej ewaluacji 
działalności naukowej uczelni.  

Słabe strony 

1. Niechęć studentów do mobilności pomimo 
szerokiej oferty wyjazdów na uczelnie,  
z którymi Lubelska Akademia WSEI ma 

podpisane umowy oraz innych form zachęt i 

wsparcia w zakresie mobilności. 
2. Brak motywacji niektórych studentów do 
aktywności i podnoszenia swoich 
kompetencji. 

3. Silna konkurencja wewnętrzna – Lubelska 

Akademia WSEI ma bogatą ofertę kierunków i 
specjalności, co sprawia, że niektórzy studenci 
planujący studia na kierunku Pedagogika po 

szczegółowym zapoznaniu się z ofertą Uczelni 
decydują się na studia na innych kierunkach. 
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Szanse 

1. Rozwój Lublina i regionu, w tym tworzenie 
miejsc pracy zgodnych z sylwetką absolwenta 

kierunku Pedagogika I st. 

2. Niesłabnące zainteresowanie 

pracodawców współpracą z Lubelską 
Akademią WSEI, w tym współpracą związaną z 
kierunkiem Pedagogika I st.  

3. Możliwość pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na rozwój kierunku i kadry oraz 
związane z tym bogate doświadczenie 

Lubelskiej Akademii WSEI oraz na 

popularyzowanie wyników badań naukowych. 
4. Możliwość współpracy międzyuczelnianej 
m.in. w ramach programu ERASMUS+. 

 

 

Zagrożenia 

1. Wysoka podaż ofert studiów na kierunku 

Pedagogika I st. na innych uczelniach  

w regionie (w tym uczelnie publiczne 

oferujące studia bezpłatne: KUL JPII, UMCS, 
PANS w Chełmie, Akademia Zamojska). 

2. Niepewna sytuacja związana z pandemią 
COVID-19, ewentualnymi obostrzeniami i 

związanym z tym planowaniem aktywności 
studentów w ramach wydarzeń 
stacjonarnych. 

3. Zbyt częste zmiany prawa o szkolnictwie 
wyższym, co zwiększa konieczność 
zaangażowania kadry w obowiązki formalno-

administracyjne kosztem czasu na działania 
dydaktyczne i naukowe. 

4. Po zmianie prawa, które spowodowało 

uruchomienie nowego kierunku studiów 
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

spadła ilość kandydatów na studia z tzw. 
„Pedagogiki ogólnej”. 
5. Brak chętnych na studia stacjonarne, co nie 
pozwala na zwiększenie aktywności 
studentów Pedagogiki w odniesieniu do 
różnej działalności studenckiej i akademickiej. 

6. Trwający niż demograficzny w połączeniu z 
niskim statusem ekonomicznym regionu 

powodujący migrację młodych mieszkańców 
regionu do innych części Polski i poza jej 
granicę Polski. 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………         ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)         (podpis Rektora) 

Lublin                                19.12.2022 

…………………..……., dnia …………………. 
(miejscowość) 


