
W wyniku ewaluacji Zespół IEP stwierdził, że WSEI jest odnoszącą sukcesy niepubliczną uczelnią, która 

cieszy się renomą w regionie i buduje pozycję na poziomie krajowym. Ogólnie rzecz biorąc, WSEI to 

uczelnia zarządzana w sposób biznesowy i elastycznie poszukująca środków na prowadzenie i rozwój 

swojej działalności. Założona pierwotnie z misją kładącą nacisk na kształcenie praktyczne oraz z dużym 

zaangażowaniem regionalnych pracodawców, WSEI rozważa obecnie poważną zmianę strategicznego 

kierunku rozwoju. W odpowiedzi na Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), WSEI jest na 

progu reorientacji w kierunku zwiększenia znaczenia aktywności naukowo-badawczej w swojej 

działalności. 

Jednocześnie WSEI musi reagować na inne poważne wyzwania, takie jak bezprecedensowe wymagania 

wynikające z pandemii Covid 19 i napływ wielu zagranicznych studentów stacjonarnych. W podejściu 

do tych wyzwań WSEI polega na profesjonalizmie kadry akademickiej kierowniczego szczebla, 

wspieranej przez Kanclerza uczelni. WSEI ma stosunkowo płaską strukturę organizacyjną i 

zróżnicowaną bazę pracowników akademickich ze znacznym odsetkiem praktyków i pracowników 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Tradycyjnie WSEI kształciła głównie studentów w 

niepełnym wymiarze godzin oraz studentów z Polski, ale obecnie stara się zwiększyć liczbę studentów 

w pełnym wymiarze godzin oraz studentów zagranicznych. Studenci cenią WSEI za nacisk na praktyczne 

kształcenie, doświadczenie praktyczne wielu pracowników akademickich oraz wysokie wskaźniki 

zatrudnienia absolwentów uczelni. Interesariusze zewnętrzni, zwłaszcza regionalni pracodawcy, są 

bardzo przychylni uczelni. 

Jednak w samej uczelni jest świadomość tego, że tylko mniejszość pracowników jest naprawdę oddana 

wdrażaniu zmian. Większość, choć niekoniecznie przeciwna zmianom, nie angażuje się w nie, 

pozostając przy swoich zwykłych działaniach. W uczelni nie istnieje też wszechogarniająca kultura 

jakości, która wspierałaby pożądane zaangażowanie. Profil kadrowy instytucji nie zmienia się 

radykalnie. W procesach zachodzą raczej zmiany stopniowe niż radykalne. W szczególności planowanie 

strategiczne nie pozwala na monitorowanie i mierzenie postępów w realizacji zmian. 

Ponadto konsekwencje inicjowanych zmian będą przynosić kolejne wyzwania (utworzenie szkoły 

doktorskiej; utrata czasu pracowników przeznaczanego na dydaktykę w miarę rozwoju działalności 

badawczo-naukowej; rozszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim; zrównoważona i ciągła 

rekrutacja kohort studentów zagranicznych) i byłoby nierozsądne, gdyby WSEI zbyt mocno polegała na 

wewnętrznym rdzeniu zaangażowanych pracowników, aby sprostać tym wyzwaniom. 

Poprzez reorientację w stronę większego znaczenia działalności naukowo-badawczej WSEI ma na celu 

zwiększenie swoich niewątpliwie znakomitych usług dla regionu, dalsze budowanie pozycji w kraju i 

rozwijanie profilu międzynarodowego. WSEI znajduje się w punkcie zwrotnym i być może zechce 

skorzystać z okazji, aby rozważyć zalecenia zespołu IEP zawarte w niniejszym raporcie w celu 

uwzględnienia ich w aktualizacji swojej strategii na lata 2019-23, rozważając strategiczne i operacyjne 

implikacje procesów reorientacji i rozwoju, które obecnie podejmuje. Zalecenia uwzględniają 

środowisko, w którym działa WSEI i dają jej szansę zmaksymalizowania potencjalnych korzyści 

wynikających ze zmiany strategicznego kierunku rozwoju. 

Zespół IEP życzy WSEI powodzenia w kontynuacji działalności, i zwraca uwagę na to, że EUA IEP oferuje 

skróconą ewaluację dla wcześniej ocenianych instytucji jako kolejny krok, gdyby WSEI chciała jeszcze 

raz ocenić zmiany w kierunku strategicznym po trzech lub więcej latach od rozpoczęcia ewaluacji. 


