
24 października 2000  

Fundacja „OIC Poland” otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi. 

 

22 lutego 2001  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zostaje wpisana do rejestru 

wyższych szkół zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 

57. 

 

6-7 kwietnia 2001 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prezentuje swoją ofertę 

dydaktyczną na Targach Edukacji – Lublin 2001 „Rewolucja w nauczaniu” których 

jest organizatorem. 

 

7 października 2001  

WSEI Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uzyskuje uprawnienia do 

prowadzenia kształcenia na specjalności Administracja publiczna. Jednocześnie 

WSEI prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Rachunkowość 

menadżerska, przedsiębiorczość, gospodarka i zarządzanie nieruchomościami, 

studia kwalifikacyjne dla nauczycieli przedmiotu „przedsiębiorczość” oraz studia 

podyplomowe dla 200 osób z całej Polski z zakresu „zarządzanie zasobami 

ludzkimi” z udziałem wiceministra Edukacji Narodowej prof. Jerzego Zdrady.  

 

12 października 2001  

Odbyła się I Inauguracja roku akademickiego 2001/2002. WSEI rozpoczęła 

kształcenie z 5 specjalnościami na poziomie 3-letnich studiów zawodowych z 

liczbą 383 studentów.  

 

11 lipca 2002 

WSEI podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej 

umożliwiającą absolwentom WSEI kontynuację nauki na uzupełniających 

studiach II stopnia na UMCS.  

 

 

 



 

12 października 2002  

Odbyła się II uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Powstają 

dwa pierwsze wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Administracji. Na studia 

zrekrutowanych zostało 422 nowych studentów. 

 

20 maja 2003  

WSEI podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lubelską. Głównym celem 

współpracy jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i 

umiejętności dla studentów studiów inżynierskich, co pozwoli kształcić 

wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki. Współpraca dotyczy m.in. 

sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz 

doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży 

studenckich, studiów podyplomowych i szkoleń. 

 

11 lipca 2003  

Uczelnia otrzymała zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie 

kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA z 2 specjalnościami: „Pedagogika szkolna i 

opiekuńcza” oraz „Pedagogika pracy socjalnej”. 

 

6 sierpnia 2003  

WSEI zakupiła budynek o powierzchni 7500 m2 na potrzeby dydaktyczne od 

Syndyka Masy Upadłości Daewoo Motor Polska. 

 

23 grudnia 2003 

Utworzenie Biura Karier WSEI. Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom 

WSEI w świadomym kierowaniu własną karierą, aktywnym wejściu oraz 

efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 

 

1 października 2003 

Powstaje na Uczelni 3 Wydział- Wydział Pedagogiki.  

 

 

 

16 października 2003  



Odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2003/2004. WSEI 

rozpoczęła trzeci rok kształcenia z liczbą 717 nowych studentów.  

 

7 lipca 2004  

Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na studiach inżynierskich 

na kierunku TRANSPORT z 3 specjalnościami. Są to pierwsze w regionie 

południowo wschodniej Polski Studia o takim profilu. Mury Uczelni opuszczają 

pierwsi absolwenci studiów w ilości 251 osób.  

 

1 października 2004 

Powstanie Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej. W okresie 

programowania 2004-2006 zrealizowanych zostało 12 projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 23 076 636,51 zł. W 

projektach wzięło udział 42 176 uczniów szkół średnich, 1670 pracowników 

instytucji rynku pracy. W projektach szkoleniowych uczestniczyło 885 

benefecjentów. Obejmowały one swoim zasięgiem całą Polskę i skierowane były 

do bardzo różnych grup społecznych, bezrobotnych, uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Jednym z projektów był projekt „NASZA SZKOŁA - Opracowanie i wdrożenie 

programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Obszar projektu obejmował 

województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie (obszary 

miejskie i wiejskie) Projekt NASZA SZKOŁA był skierowany do 50 szkół z tych 

województw. Celem projektu było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia 

programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów. Projekt obejmował wsparciem finansowym oraz kompleksowym 

doradztwie i warsztatom przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju 

szkół. 

 

15 października 2004  

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Na studia przyjęto 1277 nowych 

studentów.  

 

 

 

24 lutego 2005  



WSEI podpisała porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i 

Komendą Miejską Policji w Lublinie na rzecz kontynuacji i rozwijania inicjatyw 

mających poprawić stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Uczelni.  

 

 

19 maja 2005  

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zmianie przepisów WSEI 

uzyskuje uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach Administracja, 

Ekonomia, Pedagogika i Transport.  

 

30 czerwca 2005 

Decyzją MENiS została przedłużona licencja na dalszą działalność Uczelni 

 

8 lipca 2005 

Uczelnia dostała zgodę MENiS na utworzenie specjalności „Rachunkowość" na 

kierunku EKONOMIA 

 

 

1 października 2005 

J.E. Ks. Arcybiskup Józef Życiński Metropolita Lubelski mianował na Duszpasterza 

Akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji Ks. mgr. Wojciecha 

Mazura. WSEI była pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce objętą opieką 

duszpasterską. 

 

 

12 października 2005  

Odbyła się 5 uroczysta Inauguracja z rekordową liczbą ponad 1400 nowych 

studentów. Jednocześnie obchodzono Jubileusz 5-lecia istnienia Uczelni oraz 15-

lecie Założyciela WSEI Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland”. 

 

 

 

25 listopada 2005  



W Uczelni w ramach prac modernizacyjnych oddano do użytku studentów 

niepełnosprawnych nowoczesną windę wewnętrzną.  

 

8 maja 2006  

WSEI podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Akademią 

Medyczną w Lublinie, której celem było przygotowanie do kształcenia na 

kierunkach medycznych.  

 

6 lipca 2006  

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskała uprawnienia do 

kształcenia na studiach I stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. 

 

19 lipca 2006  

WSEI decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała uprawnienia do 

prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA. 

 

17 października 2006  

Odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Kształcenie na 

pierwszym roku rozpoczęło 1490 studentów.  

 

30 marca 2007 

Odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość w agrobiznesie” organizowana 

wspólnie z Lubelskim Rynkiem Hurtowym. Jednym z gości był wicepremier i 

minister rolnictwa Andrzej Lepper. 

 

3-4 kwietnia 2007 

WSEI uzyskała pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla 

kierunku EKONOMIA.  

 

26 kwietnia 2007   

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę o pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie o nadanie 

Wydziałowi Ekonomii uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku 

INFORMATYKA na poziomie inżynierskich studiów pierwszego stopnia. 

 



6 czerwca 2007  

WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów magisterskich – 

uzupełniających na kierunku ADMINISTRACJA. 

 

21 czerwca 2007  

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskała uprawnienia do 

kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO na poziomie 3,5 letnich studiów 

licencjackich. 

 

1 października 2007 

W ramach prac modernizacyjnych do użytku studentów WSEI oddano 

dodatkową powierzchnię dydaktyczną, ok. 1000 m 2, w tym halę sportową, 10 

laboratoriów dla Pedagogiki i Transportu oraz aulę dla 200 osób.   

 

11 października 2007  

Odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2007/2008. Do grona 

studentów WSEI dołącza rekordowa liczba nowych studentów- 3000 osób.    

 

14 listopada 2007  

Rozpoczęło działalność Akademickie Biuro Karier utworzone na podstawie 

uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 5 z dnia 

27.09.2006 r. Misją jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

indywidualnych karier, stwarzania warunków i szans na tworzenie atrakcyjnych 

miejsc pracy studentom i absolwentom, pomoc młodym przedsiębiorcom w 

zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu oraz wspieranie działań w zakresie 

szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

 

7 lutego 2008 

WSEI uzyskała pozytywną ocenę Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa 

Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

18 czerwca 2008  

Odbyły się pierwsze w historii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

egzaminy magisterskie. Przystąpili do nich studenci kierunku Pedagogika.  

 



23 września 2008  

Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach 

magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA. 

 

1 października 2008  

Uczelnia rozpoczęła realizację projektu „Szkoła Kluczowych kompetencji. 

Program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski 

Wschodniej” oraz „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny Program 

rozwijania rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski 

Centralnej i Południowo-Zachodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Działania skierowane zostały na podniesienie jakości kształcenia w 4 

kompetencjach: przedsiębiorczości, języków obcych, matematycznych i 

informatycznych. Łączna wartość projektu: 43 886 393,74 zł. W projekcie udział 

wzięło 9000 uczniów z 90 szkół ponadgimnazjalnych z 9 województw naszego 

kraju.  

 

10 października 2008  

Odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2008/2009. Na pierwszy 

rok rekrutuje się 3032 studentów.  

 

8-9 listopada 2008 

WSEI uzyskała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku 

TRANSPORT. 

 

20 stycznia 2009  

WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia uzupełniających 

magisterskich na kierunku EKONOMIA   

 

26 stycznia 2009 

Przy WSEI utworzono Centrum Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 

 

28 kwietnia 2009 



Podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia IV edycji konkursu „Lubelski Orzeł 

Biznesu” Lubelskiego Związku Pracodawców Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie otrzymała statuetkę w kategorii „Lider w Pozyskiwaniu Środków 

Unijnych”. Z rąk Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej nagrodę odebrała 

Kanclerz WSEI – Teresa Bogacka. Kapituła konkursu doceniła wkład Uczelni, która 

od lat buduje pozycję gospodarczą regionu, a także korzystnie wpływa na 

sytuację na rynku pracy.  

 

30 września 2009 

WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia licencjackich na 

kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

 

 

14 października 2009 

WSEI rozpoczyna rok akademicki uroczystą inauguracją z rekordową liczbą 3500 

nowych studentów.  

 

1 marca 2010 

Uczelnia powołała Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka. Realizację projektu ukończono 31 

marca 2012r. Wartość projektu: 18 790 612 zł.  

 

8 marca 2010 

Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI otrzymała statuetkę „Kobieta 

Przedsiębiorcza 2010” w Plebiscycie Dziennika Wschodniego. 

 

9 marca 2010 

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

licencjackich na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. 

 

8 kwietnia 2010 

Ruszyła budowa nowego skrzydła WSEI. Baza dydaktyczna o powierzchni 8500 

m2 powiększy się o kolejnych 3500 m2. Będzie to czterokondygnacyjny, 

nowoczesny budynek Centrum Nowych Technologii, powiązany z budynkiem 



istniejącym. Znajdą się w nim pracownie dydaktyczne, laboratoria i 

nowoczesna  sala audytoryjna dla 320 osób. 

 

 

14 maja 2010 

Odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki oraz rozdanie dyplomów 

pierwszym Absolwentom kierunku Pielęgniarstwo. 

 

18 maja 2010 

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

licencjackich na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE  

 

12 października 2010 

 

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się uroczystości 

inauguracji jubileuszowego roku akademickiego 2010/2011 z rekordową liczbą 

3500 nowych studentów. Uczelnia świętowała swoje 10-lecie, połączone z 20-

leciem powstania jej założyciela – Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. W uroczystej Inauguracji roku 

akademickiego wzięli udział znakomici goście między innymi: J.E. Ks. Abp prof. dr 

hab. Józef Życiński, Pani prof. dr hab. Maria Orłowska – Wiceminister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Pan Krzysztof Hetman – Wiceminister Rozwoju 

Regionalnego, Pani Ewa Majsterek – Departament Pielęgniarek i Położnych 

Ministerstwo Zdrowia, Pan Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa 

Lubelskiego, Pan Krzysztof Żuk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Podczas 

uroczystości Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI otrzymała z rąk 

J.E. Ks. Abp prof. dr. hab. Józefa Życińskiego odznaczenie „LUMEN MUNDI” za 

krzewienie na Uczelni wiary chrześcijańskiej i kształtowanie nowej kultury bliskiej 

ideałom Ewangelii.  

 

13 października 2010 

Odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia WSEI. Uroczysta Gala miała 

miejsce w Teatrze Juliusza Osterwy w Lublinie. Gościem był Minister Pracy 

Michał Boni, Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady 

Ministrów, który wygłosił prelekcję Polska 2030. Geografia i generacja rozwoju. 



Podczas Gali Pani Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, odznaczyła 

Prorektora ds. studenckich i rozwoju r. Michała Jarmuła oraz Teresę Bogacką 

odznaczeniami państwowymi. Po części oficjalnej wystąpił ze swoim recitalem 

Pan Jacek Wójcicki. 

 

 

9 listopada 2010 

Odbyła się Uroczysta Gala Plebiscytu Kuriera Lubelskiego „Top Menedżer”, 

podczas której Pani Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI otrzymała statuetkę Top 

Menedżera 2010. 

 

 

10 listopada 2010 

WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia uzupełniających 

magisterskich na kierunku „TRANSPORT”. 

 

 

11 maja 2011 

Odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku Uczelni. Poświęcenia 

budynku dokonał ks. bp dr Mieczysław Cisło. Nowy budynek powstał w ramach 

projektu Centrum Nowych Technologii WSEI. Wartość projektu: 12 921 406,57 zł, 

w tym kwota dofinansowania z EFRR: 9 609 329,35 zł. Dzięki inwestycji baza 

dydaktyczna WSEI przy Mełgiewskiej 7-9 o powierzchni 8500 m2 została 

powiększona o kolejne 950 m2. Wraz z budynkiem oddano do użytku 

najnowocześniejsze w regionie laboratoria i pracownie służące zarówno 

dydaktyce jak i  badaniom na rzecz przedsiębiorstw regionu. 

 

1 czerwca 2011 

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

licencjackich na kierunku „PRACA SOCJALNA”.  

 

 

 

1 czerwca 2011 



Uczelnia rozpoczęła realizację Projektu „Versatilists. Profesjonalna i 

kompetentna informatyka jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę 

absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI 

w Lublinie” realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka. 

Wartość projektu: 5 214757,60 zł.  

 

 

2 czerwca 2011  

WSEI została uznana przez Akademickie Centrum Informacyjne za najlepszą w 

Polsce Uczelnię w obszarze współpracy z pracodawcami w konkursie na 

„Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu 

perspektyw zawodowych”.  

 

 

21 czerwca 2011 

Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rozwój nauki gwarantem rozwoju 

Polski Wschodniej. Konferencja miała na celu podsumowanie rezultatów 

Projektu „Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu”. Podczas 

Konferencji zostały zaprezentowane możliwości zastosowań nowoczesnej 

aparatury naukowo-badawczej stanowiącej wyposażenie laboratoriów 

transportu, informatyki i psychologii transportu. 

 

20 września 2011 

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

licencjackich na kierunku „ZARZĄDZANIE”. 

 

13 października 2011 

Odbyła się uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2011/2012 po raz 

pierwszy w nowej, profesjonalnej, w pełni zinformatyzowanej Auli E z rekordową 

liczbą studentów ok. 11 tys (w tym 2929 z pierwszego roku).  

 

19 stycznia 2012 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała porozumienie 

z Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. z siedzibą w Elizówce w sprawie 

opracowywania programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy, 



wspólnego ubiegania się o dotacje na projekty oraz wzajemnego doradztwa 

naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz. Studenci WSEI mogą w LRH 

odbywać praktyki studenckie oraz staże zawodowe. 

 

10 kwietnia 2012 

Została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi 

Ukrainki. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie nauki, dydaktyki 

i wymiany studentów. 

 

17 maja 2012 

W WSEI miało miejsce śniadanie prasowe dotyczące projektu „Kapitał 

intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Uczestniczyli w nim Teresa Bogacka – 

Kanclerz WSEI/Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland” w Lublinie, Krzysztof 

Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego. 

 

12 czerwca 2012 

WSEI otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Primus” w ramach Ogólnopolskiego 

Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 

organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  

 

15 czerwca/16 czerwca 2012 

Szachiści WSEI zostali rekordzistami Polski. Członkowie sekcji Szachowej wzięli 

udział w ustanowieniu nowego Rekordu Polski w Masowej Grze w Szachy. 

Drużyna szachowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zajęła 

I miejsce w VI Międzynarodowym Turnieju Szachowym rozgrywanym w Żółkwi 

na Ukrainie. 

 

1 lipca 2012  

Uczelnia rozpoczęła realizację projektu „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, 

Badań i Analiz WSEI, w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013. Wartość projektu: 23 578763,44zł. Cel: Rozwój 

potencjału naukowo-badawczego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

poprzez utworzenie „Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI”, 

budowanie i rozwijanie powiązań pomiędzy sferą nauki i badań a 



przedsiębiorstwami, przygotowanie uczelni wyższej do aktywnego udziału w 

tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. 

 

 

6-8 lipca 2012  

WSEI była sponsorem generalnym III Otwartych Mistrzostw Lublina w 

Koszykówce „Streetball Gortat 2012” oraz Międzynarodowego Dziecięcego 

Turnieju „Lublin Basket Cup”. Gościem honorowym obu imprez był Marcin 

Gortat – jedyny Polak grający w lidze zawodowej NBA. 

 

 

24 września 2012  

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Ekonomicznym Uniwersytecie 

Dziecięcym. Pierwszy semestr zajęć trwał do grudnia 2012 r. Studentami EUD są 

uczniowie klas 5. i 6. szkół podstawowych. W programie są również zajęcia dla 

rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw przedsiębiorczych 

u dzieci. Organizatorem, wspólnie z WSEI, jest Fundacja Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank 

Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat 

honorowy. 

 

10 października 2012 

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Dwunasty rok działalności WSEI 

rozpoczyna, jako niekwestionowany lider wśród niepublicznych szkół wyższych 

regionu, z silną pozycją jest wśród 10 najlepszych uczelni niepublicznych 

w Polsce. Od roku akademickiego 2012/2013 WSEI wprowadziła, jako jedna z 

pierwszych Uczelni w Polsce praktyczny profil kształcenia na wszystkich 

kierunkach studiów I stopnia. Na studia przyjęto 2744 osoby.  

 

16 listopada 2012 

Zainaugurował działalność Uniwersytet Przedszkolaka WSEI. 

 

22 listopada 2012 

WSEI została partnerem drużyny koszykówki męskiej Wikana Start SA. Celem 

porozumienia jest promowanie sportu, a przede wszystkim gry w koszykówkę 



wśród młodych ludzi. Dodatkowo WSEI przygotowało specjalną ofertę naukową 

dla zawodników drużyny Wikana Start Lublin. 

 

 

22 listopada 2012  

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

inżynierskich na kierunku „Logistyka”. 

 

18 grudnia 2012 

Miało miejsce spotkanie opłatkowe pracowników, współpracowników 

i przyjaciół Uczelni, w którym uczestniczyli również Jego Ekscelencja Ksiądz 

Biskup dr Mieczysław Cisło, Wojewoda Lubelski – prof. dr hab. Jolanta Szołno-

Koguc oraz Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk. Podczas uroczystości Pani 

Wojewoda w imieniu Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego wręczyła Pani 

Teresie Bogackiej – Kanclerzowi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

i prof. Markowi Żmigrodzkiemu – Rektorowi WSEI Krzyże Kawalerskie Orderu 

Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za 

podejmowaną z pożytkiem dla Polski pracę zawodową i społeczną. 

 

31 grudnia 2012  

Uczelnia rozpoczęła realizację Projektu „Rozwój potencjału dydaktyczneo 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach: zdrowia 

publicznego, logistyki i informatyki” w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe 

i nauka. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach 

kluczowych w kontekście strategii Europa 2020. Wartość projektu: 4 942899,30 

zł.  

 

17 stycznia 2013 

WSEI otrzymała uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia 

uzupełniających magisterskich na kierunku „PIELĘGNIARSTWO”.  

 

 

 

 

5 kwietnia 2013 



WSEI została jedną z najlepszych szkół biznesowych w Polsce według rankingu 

„Najlepszych uczelni i kierunków ekonomicznych” miesięcznika 

„Home&Market”. 

 

1 września 2013  

Rozpoczęcie działalności Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, 

którego Założycielem jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji we współpracy z 

Klubem Koszykarzy „Wikana Start Lublin”. 

 

10 października 2013 

Inauguracja roku akademickiego 2013-2014. Nowy Rok akademicki 2013/2014 w 

Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na studiach I i II stopnia będzie 

kontynuowało ponad 7.100 studentów, w tej liczbie ponad 2622 osób, to 

studenci pierwszego roku studiów. 

15 stycznia 2014 

WSEI podpisała umowy z instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego 

województwa lubelskiego. Na mocy porozumień partnerzy będą m.in. prowadzić 

zajęcia praktyczne na Uczelni, a studenci podejmą praktyki i staże w partnerskich 

instytucjach. Podpisanie umów połączone było z sympozjum naukowym pt. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa 

lubelskiego i miasta Lublin”. 

9 kwietnia 2014  

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnej czytelni WSEI po rozbudowie i 

modernizacji biblioteki WSEI  

2 lipca 2014  

WSEI podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

6 października 2014  

WSEI oddała do użytku studentów nowoczesny Dom Studenta przy ul. Unickiej 3 

dla 300 osób. Budynek został wybudowany ze środków własnych Uczelni 

9 października 2014 



Inauguracja roku akademickiego. Na studiach I i II stopnia jest ponad 6.300 

studentów, w tej liczbie ponad 1.674 osób, to studenci pierwszego roku studiów. 

10 października 2014 

WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia 

licencjackich na kierunku „FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ”.   

20 stycznia 2015 

WSEI uhonorowana została „Polską Nagrodą Innowacyjności 2014” w kategorii 

Uczelnie Wyższe przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum 

Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.  

16 lutego 2015  

Rektor WSEI Powołał Zespół Ekspertów Społeczno-Gospodarczych, jako radę 

wspierającą mającą za zadanie opiniowanie programów kształcenia i 

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy oraz włączenie firm do procesu 

dydaktycznego, jako partnerów strategicznych dla poszczególnych kierunków 

kształcenia.  

17 kwietnia 2015  

Kanclerz WSEI Teresa Bogacka członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie 

Miasta Lublin 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znalazła się w zaszczytnym gronie 

laureatów organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania 

konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w 

tworzeniu perspektyw zawodowych” 

11 czerwca 2015 

Odbyło się spotkanie studentów i pracowników WSEI z Borysem Budką, 

Ministrem Sprawiedliwości 

 

 

25 czerwca 2015  



WSEI za Grę „Przedsiębiorstwo symulacyjne” otrzymała nagrodę COMENIUS 

podczas ceremonii „50 lat innowacji cyfrowych w Europie”. Jest to najważniejsza 

w Niemczech i całej Europie nagroda dla wyróżniających się pomocy 

dydaktycznych opartych o technologię cyfrową. „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” 

jest to gra z zakresu przedsiębiorczości adresowana do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów, którzy wcielają się w rolę przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą. Gra powstała w ramach projektu 

pt.”Competences of future”, realizowanego w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie” (Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji). 

 

19-25 września 2015 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz trzeci współorganizowała 

Lubelski Festiwal Nauki, który został połączony z Jubileuszem 15-lecia Uczelni. W 

ramach tegorocznej – XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki zaprezentowanych 

zostało 47 projektów, które zostały zrealizowane w 68 edycjach. 

 

1 października 2015 

 

WSEI podpisała z Prezydentem Miasta Lublin umowę o współpracy dotyczącą 

poradnictwa psychologicznego dla seniorów na telefon Tele 60 + wsparcie 

psychologiczne.  

 

8 października 2015  

WSEI zainaugurowała 15-ty jubileuszowy rok akademicki z liczbą ponad 6 250 

studentów studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich. W tej liczbie 

ponad 1 876 osób to studenci pierwszego roku. Po 15 latach WSEI należy do 

grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem i stale 

umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Podczas Inauguracji 

Uczelnia została uhonorowana Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego, 

Odznaką Honorową Zarządu Województwa Lubelskiego „Zasłużony dla 



Województwa Lubelskiego" oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Z okazji 15-

lecia Uczelni odbył się jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia Uczelni Roberta 

Janowskiego z Zespołem w Sali Królewskiej Zamku Lubelskiego. 

 

5 listopada 2015  

 

WSEI nagrodzona Polską Nagrodą Innowacyjności 2015 w kategorii Uczelnie 

Wyższe. Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym 

prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum 

Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują 

najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje 

działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje 

zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znalazła się w gronie 11 

najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce uhonorowanych Polską Nagrodą 

Innowacyjności 2015.  

 

16 marca 2016 

W dniu 16.03.2016 r. WSEI otwiera Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC) – 

unikatowy projekt jednego z największych producentów obrabiarek CNC do 

obróbki skrawaniem. To osiemnasta tego typu placówka w Polsce i pierwsza w 

naszym kraju wyposażona w nowoczesne Centrum pięcioosiowe UMC-750. 

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z firmą Abplanalp. Umowa zakłada 

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-prezentacyjnych, 

podnoszenie poziomu kształcenia studentów WSEI czy propagowanie wiedzy na 

temat obrabiarek firmy Haas. 

7 kwietnia 2016  

Gala Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji”. Dotychczas, podczas poprzednich 

trzech edycji Konkursu zostało uhonorowanych 49 szkół.  

19 maja 2016 

WSEI Uczelnią Wyższą Roku 2016. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

została Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2016. Godło Uczelnia Wyższa 



Roku 2016 zostało nadane WSEI 19 maja 2016 r. przez Centralne Biuro 

Certyfikacji Krajowej. 

 

5 lipca 2016 

Po raz piąty otrzymanie od Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

„Certyfikat „Uczelnia liderów 2016” ze Specjalnym Wyróżnieniem.  

 

10 października 2016  

Inauguracja Roku Akademickiego z liczbą ponad 6 tys. studentów (w tym 1667 

na pierwszym roku)  

 

27-28 października 2016 

WSEI współorganizatorem IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Kongres 

zgromadził ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz 

administracji publicznej z całego kraju. Najważniejszym celem wydarzenia było 

stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, 

naukowców i polityków. Głównymi Partnerami Kongresu były Województwo 

Lubelskie i Miasto Lublin oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.  Kongres to 

ponad 20 konferencji branżowych, które objęły najistotniejsze kwestie związane 

z rozwojem ekonomicznym i społecznym jak, m.in. siła polskich innowacji, 

kształcenie dualne, przyszłość polskiego górnictwa, rozwój regionalny w 

perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, rozwój inwestycji 

mieszkaniowych dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, społeczna 

odpowiedzialność biznesu czy innowacyjne rozwiązania w budownictwie 

mieszkaniowym. 

 

 

14 marca 2017 



Pani Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI została „Lublinianką 60-lecia” w głosowaniu 

czytelników Kuriera Lubelskiego. 

20 kwietnia 2017  

Jubileuszowa V Gala podsumowująca piątą edycję Projektu Certyfikacji Szkół 

"Szkoła Innowacji" i Konkursu "Lider Innowacji"  

20 kwietnia 2017  

Miała miejsce Jubileuszowa Gala podsumowująca piątą edycję Projektu 

Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji i Konkursu Lider Innowacji 2017. Piąta, 

jubileuszowa edycja projektu była też okazją do uhonorowania Tytułem "Szkoła 

Innowacji – Grand Prox 2012–2017" szkół, które w dotychczasowych edycjach 

otrzymały łącznie po 5 tytułów „Lider Innowacji” w różnych kategoriach 

konkursowych. Te szkoły to: Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w 

Lublinie i Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. 

14 czerwca 2017  

 

Złoty Certyfikat Uczelni Liderów i Wyróżnienie dla WSEI. Wyższa Szkoła Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie po raz szósty została laureatem ogólnopolskiego Programu 

Certyfikacji Szkół Wyższych i otrzymała tytuł „Uczelnia Liderów 2017” ze 

Specjalnym Wyróżnieniem. Kilka dni wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie uzyskała możliwość posługiwania się znakiem Wiarygodna 

Szkoła oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca w roku akademickim 2017/2018. 

  

10 października 2017  

Inauguracja Roku Akademickiego. W roku akademickim 2017/2018 naukę na I 

roku studiów I i II stopnia rozpoczyna ponad 2093 studentów.  

 

 

 

23 października 2017 



Wręczenie WSEI Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za budowanie 

synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia. 

26 października 2017 

Podpisanie porozumienia określającego ramowe zasady wzajemnej współpracy 

z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Współpraca dotyczy m.in. zapraszania 

przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do udziału w pracach 

Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni, 

udostępnienia laboratoriów specjalistycznych dla potrzeby realizacji zadań 

wynikających ze współpracy, wspólnej organizacji seminariów, konferencji itp. 

28 lutego 2018 

WSEI otrzymuje akredytację na prowadzenie kierunku Psychologia II stopnia 

studia magisterskie.  

 

6 marca 2018  

Podpisanie umowy o współpracy naukowo- dydaktycznej pomiędzy Wyższą 

Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. 

Współpraca dotyczy m.in.  prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i 

wdrożeniowych oraz programów edukacyjnych, wspólną organizację 

seminariów oraz konferencji naukowych, a także pozyskiwanie środków 

finansowych na przedsięwzięcia badawcze i rozwojowe, doskonalenie oferty 

edukacyjnej uczelni w powiązaniu z wymaganiami pracodawców i rynku pracy 

oraz wpisujących się w Regionalną strategię innowacji województwa lubelskiego. 

 

 

 

 

27 czerwca 2018  

W przeprowadzonym przez Kurier Lubelski rankingu największych firm 

Lubelszczyzny” nagrodzonych zostało 15 podmiotów, które wyróżniają się na tle 



konkurencji. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji została nagrodzona w kategorii 

„Edukacja i oświata”.  

5 września 2018 

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Asseco Data Systems. Porozumienie 

zakłada m.in. organizowanie praktyk i staży, co przełoży się na jeszcze lepsze 

kształcenie przyszłych informatyków i specjalistów z branży. Taka wymiana 

doświadczeń pozwoli studentom szybciej i lepiej przygotować się do 

wykonywania przyszłego zawodu. Dodatkowo umowa obejmuje współpracę w 

zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie 

informatyka oraz organizację i udział stron w projektach naukowych i 

informatycznych, jak również aplikowanie i realizacja wspólnych projektów 

finansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź środków krajowych. 

17 września 2018 

WSEI została uznana przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania za 

„Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu 

perspektyw zawodowych”. 

10 października 2018 

Uroczysta 18 Inauguracja Roku Akademickiego. W roku akademickim 2018/2019 

naukę na I roku studiów I i II stopnie rozpoczyna 2179 studentów. Ogółem na 

Uczelni kontynuować studia będzie ok. 7.000 studentów. Wykład inauguracyjny 

pt. Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego regionu i 

rozwoju rynku pracy wygłosił Maciej Maniecki, Prezes Zarządu Medical lnventi 

SA. W uroczystości udział wziął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. 

Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Wśród otrzymanych przez pracowników 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odznaczeń i wyróżnień, 

wręczonych podczas uroczystości inauguracyjnej, znalazły się m.in.: Srebrny 

Krzyż Zasługi, medale 700-lecia Lublina, Medale Prezydenta Miasta Lublina oraz 

dyplomy uznania za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej. 

18 października 2018 

WSEI otrzymuje Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem 

Prezes Urzędu Patentowego RP, a Pani Teresa Bogacka  zostaje 



laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem 

Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii:  Inspirująca 

kobieta w organizacji za zarządzanie Uczelnią, które przekłada się na prestiż 

Uczelni i stałe umacnianie pozycji WSEI na akademickiej mapie Polski. 

 

22 października 2018  

Podpisana została umowa o wzajemnej współpracy między Wyższą Szkołą 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie i spółką PGE Obrót. Celem współpracy Uczelni ze 

środowiskiem biznesowym jest wychodzenie naprzeciw potrzebom 

współczesnego rynku pracy i zapewnienie studentom zdobycia doświadczenia 

bezpośrednio w największych firmach w Polsce. Współpraca dotyczy m.in. 

organizacji merytorycznych konferencji poświęconych innowacjom i 

zarządzaniu, a także kształcenia studentów zgodnie z potrzebami sektora 

sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta w tym zakresie. 

 

28 listopada 2018 

WSEI otrzymała „European Quality Certificate 2018” –prestiżowy Certyfikat dla 

najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do 

naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i 

wysokich standardów w działalności gospodarczej.  

 

 

 

 

 

 

30 stycznia 2019 

WSEI otwiera z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana 

Zbigniewa Króla Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. W tym 



najnowocześniejszym laboratorium studenci kierunku pielęgniarstwo zdobędą 

umiejętności udzielania pomocy medycznej zarówno w warunkach 

rzeczywistości wirtualnej, jak i na specjalistycznych symulatorach medycznych, 

fantomach oraz trenażerach. Projekt „Utworzenie Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w 

Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie” kosztował ponad 3 miliony 

złotych, z czego 2 173 955,42 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.  

 

6 marca 2019 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji podpisała umowę o współpracy z Akademią 

WSB, która ma obejmować m.in. wymianę doświadczeń w zakresie programów, 

organizacji procesu kształcenia i szkolenia podyplomowego, opracowywanie 

programów nowych specjalności, organizacji wspólnych seminariów, konferencji 

naukowych i edukacyjnych, wymiany oraz współpracy nauczycieli akademickich 

w ramach uzgodnionych programów naukowych, opracowywania projektów 

wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych, a także 

wymianę informacji i wdrażanie do praktyki wyników prac badawczo- 

rozwojowych. Dodatkowo, Akademia WSB w ramach odrębnego porozumienia 

o współpracy naukowo - dydaktycznej objęła patronatem prowadzone przez 

WSEI jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela tj. 

prowadzone w ramach kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. 

 

Czerwiec 2019  

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako jedna z nielicznych Uczelni 

w województwie lubelskim awansowała w prestiżowym rankingu Szkół 

Wyższych „Perspektywy 2019”. W tym ogólnopolskim rankingu w kategorii 

„niepubliczne uczelnie magisterskie” WSEI zajęła 19 miejsce na ponad 200 

działających Uczelni niepublicznych w Polsce i jest najlepszą niepubliczną 

Uczelnią Magisterską w Lublinie i całym województwie lubelskim. W 

poszczególnych kategoriach WSEI osiągnęła bardzo wysokie miejsca, co skutkuje 



najwyższą pozycją wśród wszystkich Uczelni niepublicznych w województwie 

lubelskim. 

 

Czerwiec 2019 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu otrzymała zgodę 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich 

„Mechatronika”- studia są w 100% finansowane z EFS. Celem studiów na 

kierunku „Mechatronika” jest uzyskanie przez absolwentów innowacyjnej oraz 

specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie 

swojego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i 

pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, 

poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym 

kończąc. 

 

28 września 2019 

Piknik Rodzinny WSEI  

Studenci, absolwenci, pracownicy oraz przyjaciele Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie bawili się wspólnie w sobotę 28 września na Pikniku 

Rodzinnym WSEI. Piknik był okazją do spotkania studentów, absolwentów, 

pracowników i wszystkich przyjaciół Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie. 

8 październik 2019  

Spotkanie z Mec. Stefanem Hamburą 

Prelekcja została przygotowana w ramach organizowanych cyklicznie 

„Wykładów Mistrzów”. Spotkanie skierowane było do studentów, którzy po 

zdobyciu dyplomu migrują zagranicę i zakładają rodziny w wielu krajach Unii 

Europejskiej. Mec. Stefan Hambura podzielił się swoją wiedzą praktyczną z 

zakresu ochrony prawa rodziny w Niemczech i nie tylko. 

 



9 październik 2019 

Konferencja Studia Dualne 

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedstawienie modeli 

współpracy uczelni z pracodawcami, (jako równorzędnymi partnerami), 

świadomymi korzyści płynących z realizacji studiów dualnych. Planowana 

konferencja była poświęcona nie tylko aktualnym modelom kształcenia 

dualnego, ale przede wszystkim miała na celu prezentację i upowszechnienie 

dobrych praktyk w zakresie ewaluacji kształcenia dualnego. 

 

10 października 2019 

 

Odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. W 

uroczystości udział wzięli m.in. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. 

Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski oraz Jarosław Gowin Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prezydent Lublina dr 

Krzysztof Żuk oraz wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew 

Wojciechowski. Odbyła się też uroczysta immatrykulacja studentów I roku 

rozpoczynających naukę w murach Naszej Uczelni. W oficjalnej części 

uroczystości W WSEI wzięło udział około 300 osób, ponadto z okazji rozpoczęcia 

obchodów 20-lecia istnienia placówki władze Uczelni na czele z Panią Kanclerz 

Teresą Bogacką otrzymały kilkadziesiąt gratulacji od przedstawicieli władz 

państwowych. Wręczone zostały również nagrody i dyplomy absolwentom, 

którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali wysokie średnie. Na pierwszy rok 

studiów przyjęto 2594 studentów.  

 

10 października 2019 

 

WSEI podpisało umowę o współpracy z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem 

Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W imieniu obydwu Uczelni umowę 

podpisali; Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, Rektor WSEI Prof. Marek Żmigrodzki i 

Rektor WUN Prof. Ihor Kotsan. Współpraca obejmować będzie m.in. wymianę 



doświadczeń, wspólną realizację studiów, opracowywanie nowych programów 

kształcenia, konferencji naukowych i edukacyjnych, wymiany oraz współpracy 

nauczycieli akademickich w ramach uzgodnionych programów naukowych, 

opracowywania projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i 

rozwojowych, a także wymianę informacji i wdrażanie do praktyki wyników prac 

badawczo - rozwojowych. 

 

4 grudnia 2019 

Forum Uniwersytetu III wieku Lubelszczyzny 

Forum zorganizowane zostało z inicjatywy kilkunastu Uniwersytetów III Wieku, 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz samorządów lokalnych. 

Forum z założenia ma mieć formę stowarzyszenia, ma grupować uniwersytety III 

wieku oraz kluby seniorów i ma być reprezentantem seniorów województwa 

lubelskiego. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie seniorów wobec władz, 

pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność 

stowarzyszenia; organizację warsztatów, spotkań, imprez okolicznościowych i 

innych form wspierania seniorów, wymianę wiedzy i doświadczeń. 

 

Luty 2020 

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

Otwarte aż trzykrotnie, poświęcając każdy dzień określonym Wydziałom i 

konkretnym ścieżkom kształcenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu odwiedzająca 

Uczelnię młodzież mogła lepiej skupić się na konkretnych zagadnieniach i 

poznaniu możliwości, jakie dają ukończone studia w przyszłej pracy zawodowej. 

5 lutego Dzień Otwarty organizował Wydział Transportu i Informatyki. 19 

lutego młodzież mogła zaznajomić się z kierunkami na Wydziale Nauk o 

Człowieku, były to zajęcia z obszaru Pedagogiki, Psychologii i Pielęgniarstwa. 26 

lutego Wydział Administracji i Nauk Społecznych zorganizował zajęcia z obszaru 

Administracji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ekonomii, Finansów i 

Rachunkowości, Logistyki i Zarządzania. 



Podczas Dni Otwartych uczniowie oprócz poznania oferty dydaktycznej, 

wykładów tematycznych, zobaczenia budynku uczelni, mogli przede wszystkim 

uczestniczyć w specjalnie przygotowanych atrakcjach.  

 

 

19 lutego 2020 

 

Wynalazca z Doliny Krzemowej, autor kilkunastu patentów – Janusz Liberkowski 

gościł w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Inżynier swoją sławę 

zawdzięcza przede wszystkim wynalezieniu sferycznego fotelika 

samochodowego, ochraniającego niemowlaki w trakcie kolizji. W 2006 roku 

właśnie za ten wynalazek wygrał pierwszy konkurs „American Inventor” telewizji 

ABC. W spotkaniu ze studentami WSEI wynalazca opowiadał m.in. o swoich 

sukcesach i porażkach, oraz o tym, jak ważne są w naszym życiu przełomowe 

technologie i ich wpływ na globalne gospodarki.  

 

 

 

3 marca 2020  

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciech Maksymowicz 

odwiedził Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Głównym tematem 

rozmów Ministra Maksymowicza i Władz Uczelni były nowe kierunki kształcenia 

w zawodach medycznych. Poruszone zostały kwestie m.in. braków kadrowych 

pielęgniarek, sposobów kształcenia białego personelu, potrzeb rynku pracy czy 

zawodu asystenta medycznego. Podczas wizyty w naszej Uczelni minister 

zwiedził również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. 

 

6 kwietnia 2020 

Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w trudnym okresie 

zmagań z epidemią korona wirusa, podjęły decyzję o udzieleniu wsparcia 

finansowego w wysokości  225 tys. złotych z własnych środków finansowych dla 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 



oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w 

Lublinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków niezbędnych do 

opanowania pandemii. Równolegle Uczelnia wspierała kilkanaście podmiotów 

leczniczych środkami ochrony osobistej w postaci drukowanych w WSEI na 

drukarkach 3D przyłbic, zapewniła również pomoc psychologiczną w postaci 

telefonicznych dyżurów psychologów.  

 

30 kwietnia 2020  

Pani Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

została nominowana przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki do 

ogólnopolskiej nagrody gospodarczej „Człowiek Roku”. 

Pani Kanclerz została nominowana m.in. za wkład w rozwój całego regionu, 

imponującą drogę zawodową, liczne sukcesy, wszechstronne działania 

wykraczające poza obowiązki służbowe oraz za zbudowanie od podstaw Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która jest jedną z wiodących 

niepublicznych uczelni w kraju. 

 

6 lipca 2020 

 

Na podstawie paragrafu 20 ust. 7 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie, Senat Uczelni podjął w dniu 25 czerwca 2020 roku Uchwałę o nadaniu 

Dr. JERZEMU KWIECIŃSKIEMU – Prezesowi Zarządu PGNiG 

tytułu Profesora honoris causa Wyższej Szkoły Ekonomii  i Innowacji w Lublinie. 

6 lipca Pan Dr. Jerzy Kwieciński przyjął nominację z rąk Pani Teresy Bogackiej – 

Kanclerza WSEI. To pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane przez Uczelnię. 

 

6 sierpnia 2020  

Odbyła się ósma edycja konkursu „Szkoła innowacji”. VIII edycja z powodu 

epidemii korona wirusa nie zakończyła się uroczystą galą wręczenia certyfikatów 

i nagród. Statuetki zostały przekazane na ręce Dyrektorów i przedstawicieli szkół 

przez pracowników WSEI. 

 



10 października 2020  

„Wiosna jesieni – o jakości życia osób starszych” – pod takim hasłem debatowali 

uczestnicy konferencji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Rozmawiano 

między innymi o problemach związanych z utratą dotychczasowego statusu 

zawodowego, społecznego i ekonomicznego osób starszych. Konferencję 

zorganizował Wydział Nauk o Człowieku.  

 

21 października 2020  

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.  

Stan pandemiczny, rosnąca liczba zakażeń koronawirusem i znalezienie się 

Lublina w czerwonej strefie sprawiły, że długo zapowiadana jubileuszowa 20  

inauguracja WSEI odbyła się symbolicznie, bez udziału gości. Rozpoczęcie roku i 

immatrykulację można było obejrzeć w formie transmisji za pośrednictwem 

kanału YouTube i na stronie głównej uczelni.  

 

2 grudnia 2020  

Naukowcy w WSEI w gronie 2% najlepszych uczonych na świecie. W prestiżowym 

gronie 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się dwóch pracowników 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prof. WSEI dr hab. inż. Tomasz 

Rymarczyk i Prof. dr hab. inż. Jan Sikora. Lista TOP 2% jest  to prestiżowy ranking 

najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Zawiera nazwiska badaczy, 

których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów z określonych z 

ich dyscyplin i subdyscyplin. 

 

17 luty 2021  

Odbyły się Wirtualne Dni Otwarte WSEI. W transmisji online wystąpili Dziekani 

każdego z 3 wydziałów, oraz pracownicy naukowi, którzy opowiedzieli o 

szczegółach programów studiów na poszczególnych kierunkach.  

 



22 kwietnia 2021  

W Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii odbyło się Lubelskie Forum Gospodarcze. 

Forum miało na celu pomóc w wypracowaniu programów dla naszego regionu. 

Zmiany na rynku start-upów, komercjalizacja badań naukowych czy „zielona 

energia” to przykładowe tematy paneli dyskusyjnych. Ich głównym celem była 

budowa platformy środowisk biznesu, samorządu i rynku pracy na rzecz wsparcia 

procesów rozwojowych. 

 

23 kwietnia 2021  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz 9. przeprowadziła konkurs 

„Szkoła Innowacji”. Jak co roku, o certyfikaty mogły ubiegać się wszystkie 

placówki ponadpodstawowe z naszego regionu - licea, technika, szkoły 

zawodowe. Pomimo panującej pandemii, tym razem odbyła się symboliczna gala 

wraz z rozdaniem statuetek i wyróżnień. W kapitule konkursu zasiadali 

przedstawiciele władz Uczelni, samorządu, szkół oraz przedsiębiorcy. 

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

Technologii, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i 

Lubelski Kurator Oświaty. 

 

10 czerwca 2021  

W WSEI została zorganizowana konferencja „Model wsparcia wysoko wrażliwych 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Celem konferencji było m.in. 

przekazanie informacji na temat wysokiej wrażliwości (wrażliwości 

przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej) oraz wiedzy o 

funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i 

domowym.  

 

9 września 2021  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji ma nowego rektora. Został nim dr hab. n. 

med. Mirosław J. Jarosz 



 

14 października 2021  

Odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.  Ogółem na Uczelni w 

roku akademickim 2021/2022 kontynuować studia będzie ponad 7.500 

studentów,  w tym  ponad 1.335 obcokrajowców, z 29 krajów na 7 kierunkach 

studiujących w języku angielskim.  

 

3 listopada 2021  

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Wołyńskiego 

Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, którzy brali udział w programie 

“podwójnego dyplomu” na kierunku Ekonomia II stopnia otrzymali dyplomy 

ukończenia studiów. Program „podwójnego dyplomu” został zainicjowany w 

Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie kilka lat temu przez Władze 

Uczelni. Głównym inicjatorem był śp. dr Marian Stefański Prof. WSEI. Dzięki temu 

programowi studenci mają możliwość otrzymania od razu dwóch dokumentów 

świadczących o zdobyciu wykształcenia wyższego – dyplomu na rodzimej uczelni 

oraz na jednym z partnerskich uniwersytetów. W Uroczystości wręczenia 

dyplomów w WUN im. Łesi Ukrainki udział wzięli Rektor WSEI dr hab. Mirosław 

Jarosz, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych prof. WSEI, dr 

Sylwester Bogacki i Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki dr inż. Artur 

Dmowski. WUN reprezentowali Rektor WUN prof. Anatolii Tsos, Dziekan 

Wydziału Ekonomii i Zarządzania Dr Natalia Kolendra i prodziekan Wydziału 

Ekonomii i Administracji Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi 

Ukrainki dr Olena Ivashko. 

 

22 listopada 2021  

Powstaje Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w WSEI 

Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego ma być ośrodkiem 

koordynującym współpracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego – jego 

wzmocnienia, wyzwań i zagrożeń. Ośrodek zajmie się koordynacją m.in. 

konferencji, sympozjów, seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa. 



Będzie też realizował programy i kursy dla służb mundurowych. Jego celem 

będzie tez diagnoza i wsparcie psychologiczne dla służb mundurowych. 

Patronem przedsięwzięcia został Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. 

 

20 stycznia 2022 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.01.2022 r. Wyższej Szkole Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku „Terapia zajęciowa z rehabilitacją”. 

 

4 marca 2022  

WSEI i cała Społeczność Akademicka Uczelni pomaga Ukrainie po agresji Rosji na 

ten kraj. Pierwszymi decyzjami Władz była decyzja o zwolnieniu z opłat czesnego 

w semestrze letnim studentów WSEI posiadających obywatelstwo ukraińskie. 

Studenci z Ukrainy otrzymali zapomogi z funduszu pomocy materialnej Uczelni. 

Dodatkowo, bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielali psychologowie, 

pracownicy Wydziału Nauk o Człowieku, a także studenci Akademickiego 

Centrum Wsparcia Rówieśniczego oraz Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego 

i Terapii Dzieci i Młodzieży. Uczelnia organizowała również spotkania ze 

specjalistami dotyczące  pomocy psychologicznej uchodźcom. Pracownicy i 

studenci w ramach działań samorządu studenckiego organizowali zbiórki 

artykułów medycznych i żywności. Studenci Pielęgniarstwa włączyli się do akcji 

pomagania uchodźcom z Ukrainy na Dworcu PKS i PKP w Lublinie. Uczelnia w 

ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, organizowanego przez Narodowe 

Centrum Wymiany Akademickiej przyjęła na studia na semestr letni 2021/2022  

51 studentów z Ukrainy i zatrudniła 4 pracowników naukowych z Łucka, Lwowa 

czy Tarnopola. 

 

7- 11 marca 2022  

Uczelnia zorganizowała „Tydzień otwartych drzwi”. W programie odbyły się 

spotkania z władzami uczelni, pracodawcami oraz pokazy i warsztaty. 



31 marca 2022  

O tym jak pomagać dzieciom i nastolatkom, które uciekły z Ukrainy, opowiadali 

zaproszeni specjaliści z zespołu Health Support Team ze Stanów  Zjednoczonych. 

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli odbyło się w Auli E w WSEI.  

22 kwiecień 2022  

Po raz dziesiąty Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyłoniła 

laureatów konkursu „Szkoła Innowacji”. Tytuł otrzymało III Liceum 

Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. 

21.06.2022  

Obyła się „XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wypalenie w Zawodach 

Pomocowych. Aktualne wyzwania”. 

 

20 września 2022  

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.09.2022 r. Wyższej Szkole Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów 

jednolitych magisterskich  o profilu praktycznym na kierunku „Fizjoterapia”. 

 

12-14 września 2022 

W Kazimierzu Dolnym zorganizowana została „VIII MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA NAUKOWA “TRANSPORT 2022”. Nowe rozwiązania techniczne, 

organizacyjne i informatyczne w transporcie i logistyce”. Celem Konferencji była 

wymiana doświadczeń z prac naukowo-badawczych w zakresie transportu i 

logistyki (organizacji, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i zastosowań 

informatyki), a także integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i 

kształcenie w tym obszarze. 

 

21-23 września 2022  

W Kazimierzu Dolnym odbyła się XIII międzynarodowa konferencja 

„Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy”. Celem 



konferencji była pogłębiona dyskusja akademicka nad wpływem obowiązujących 

przepisów prawa (zarówno polskich aktów prawnych, jak również aktów 

normatywnych UE) oraz tworzenia i udoskonalania procedur wewnętrznych na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 

innowacyjności.  

26 września 2022  

W dniu 26 września br. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała 

umowę o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Współpraca 

obejmować będzie realizacje działań o charakterze naukowo-dydaktycznym  w 

ramach kierunków studiów prowadzonych na Uczelni. 

W imieniu stron umowę podpisali; Kanclerz WSEI Teresa Bogacka oraz nadinsp. 

Artur Bielecki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.  
 

25 października 2022 

Inauguracja Roku Akademickiego 2022\2023. Uczelnia zostaje Lubelską 

Akademią WSEI. Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii. Uczelnia zmieniła swój status 

dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam 

dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych 

Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie 

„Informatyka” kategorię „A”, a w dyscyplinie Ekonomia i Finanse kat. B+. Te 

wyniki pozwalają też na utworzenie szkoły doktorskiej i nadawanie tytułów 

Doktorskich z tych obszarów. Ewaluacja i zmiana statusu na Akademię 

niewątpliwie przyczyniła się również do bardzo dobrej rekrutacji na studia. Na 

Uczelni w roku akademickim 2022/2023 naukę rozpoczęło ponad 9000 

studentów w tym ok 3300 na I roku studiów. W Akademii WSEI uczyć się będzie 

1450 osób z 24 krajów co pokazuje rosnący potencjał naukowy w kształceniu 

osób z całego świata. 

 

 

 



3 listopada 2022  

Akademia WSEI otworzyła Filię Uczelni w Warszawie. 3 listopada odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie zajęć dla kilkudziesięciu studentów Pielęgniarstwa. Filia to 

nowoczesny budynek mieszczący się przy ulicy Twardej 14/16 w Warszawie, 

położony w samym centrum miasta. Doskonała lokalizacja w ścisłym centrum 

Warszawy, w pobliżu galerii handlowej Złote Tarasy, Dworca Centralnego oraz 

Pałacu Kultury i Nauki stwarza dogodne warunki dla studentów Stacja metra 

Rondo ONZ oraz tramwaje i autobusy znajdują się w odległości zaledwie 150 m. 

Lubelska Akademia WSEI dysponuje w Warszawie bazą dydaktyczną oraz 

infrastrukturą zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych 

w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo, w skład której wchodzą aule, 

sale dydaktyczne, pracownie informatyczne, pracownie językowe, w 

szczególności pracownia umiejętności pielęgniarskich. Zajęcia praktyczne i 

praktyki zawodowe odbywać się będą w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą, jak szpitale, uzdrowiska, zakłady opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


