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Studiuj w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci
na lubelskim rynku edukacyjnym od 2000 roku.
Uczelnia jest otwarta nie tylko na wdrażanie
nowoczesnych,
innowacyjnych
programów
kształcenia, ale również permanentnie buduje
wizerunek podmiotu stabilnego i odpowiedzialnego
w sferze podejmowania decyzji strategicznych,
a zarazem niebojącego się wyzwań i chętnie
tworzącego
nowości
w
sferze
kształcenia
dyplomowego i podyplomowego oraz organizacji
pracy.
To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to
współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze
Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami,
szpitalami, instytucjami administracji publicznej
i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie
możemy
analizować
potrzeby
pracodawców
i wdrażać ich wnioski oraz uwagi do procesu
kształcenia. Uczelnia podejmuje również szereg
wartościowych inicjatyw w obszarze Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu, które adresowane do
różnych środowisk, branż i grup wiekowych stanowią
świadectwo społecznej „użyteczności” Uczelni,
szczególnie w obszarze przedsiębiorczości. Głównym
celem naszych projektów jest poprawa jakości
kształcenia
w
zakresie
przedsiębiorczości
w szkolnictwie wyższym i ponadgimnazjalnym.
Na podkreślenie zasługuje też fakt szczególnego
podejścia Uczelni i wszystkich pracowników do
STUDENTA. Jakość pracy, indywidualne podejście,
wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność
pracowników dla studentów, tutoring obejmujący
swoją
aktywnością
szczególnie
studentów
zagranicznych, wolontariat studencki, Akademickie
Centrum Wsparcia Rówieśniczego, czy też działania
Biura Karier w nowej odsłonie – to tylko niektóre
z działań na rzecz studentów, które mimo niżu
demograficznego przyciągają do nas kandydatów na
studia.
Drodzy Kandydaci,
życzę Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów
i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego
2021/2022 będziecie studentami Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

mgr Teresa Bogacka
Teresa Bogacka Kanclerz WSEI
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WŁADZE UCZELNI

TERESA BOGACKA
Kanclerz WSEI

PROF. DR HAB. MAREK
ŻMIGRODZKI
Rektor

PROF. WSEI, DR HAB.
MIROSŁAW JAROSZ
Prorektor ds. Nauki
i Współpracy
Międzynarodowej

PROF. WSEI, DR
MARIUSZ PAŹDZIOR
Prorektor ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich

DR SYLWESTER
BOGACKI
Dziekan Wydziału
Administracji i Nauk
Społecznych

KS. DR ADAM
RACZKOWSKI
Dziekan Wydziału Nauk
o Człowieku

DR INŻ. ROBERT
PIETRZYK
Dziekan Wydziału Transportu
i Informatyki
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TOP
UCZELNIA
2020

Wysoki
poziom
kształcenia
w
WSEI
znajduje
odzwierciedlenie
w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia
w
szkolnictwie
wyższym.
Uzyskane
certyfikaty
i
miejsca
w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej
wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich
studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych
i realizacji celów na rynku pracy.

Certyfikaty
i wyróżnienia 2020
Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie
najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek
organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych,
kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje
przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.
Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce
w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych
i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci
Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na
rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów
opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów
na forum ogólnopolskim.

Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie
Niepaństwowe”. W uzasadnieniu przyznania nagrody przeczytać możemy m.in.,
że po szczegółowej analizie działań Uczelni WSEI prezentuje najlepsze narzędzia
oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także
realizuje adekwatne do rynku pracy programy nauczania.
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PRESTIŻ,

NA RYNKU EDUKACYJNYM

JAKOŚĆ

I DOŚWIADCZENIE
13 Kierunków studiów
45 Specjalności
POZYTYWNE
I WYRÓŻNIAJĄCE AKREDYTACJE
POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
WYKWALIFIKOWANA KADRA
NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

LICZNE NAGRODY

OD INSTYTUCJI OCENIAJĄCYCH

UCZELNIE WYŻSZE W POLSCE

WYSOKIE
MIEJSCA

W RANKINGACH EDUKACYJNYCH

80 PROGRAMÓW
KSZTAŁCENIA

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS
w latach 2016-2020 W WSEI - 77 MLN ZŁ
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STUDIUJ
W STREFIE
inspiracji
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WSEI od wielu lat jest laureatem ogólnopolskiego konkursu

„NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA
I KREATYWNA UCZELNIA
W POLSCE W TWORZENIU
PERSPEKTYW ZAWODOWYCH”.
Corocznie zostajemy wyróżnieni za wykorzystanie nowoczesnych technologii
wspierających proces nauczania, a także za innowacyjne działania realizowane
w sektorze edukacji wyższej.

96%
91%
Wróciło do WSEI
by podjąć dalsze
kształcenie
Poleca WSEI
swoim
znajomym

Studenci razem z wykładowcami
realizują
ciekawe
projekty
naukowe,
są
partnerami
w dyskusjach co zapewnia nie
tylko komfort wspólnej pracy,
ale przede wszystkim rozwija
i inspiruje do jeszcze lepszego
poznania nauki.

76%
Wybrało WSEI
ze względu
na atrakcyjną
ofertę kształcenia

Mnóstwo możliwości inspiracji dla
ciekawych świata daje realizowany na
Uczelni program Erasmus+. Powszechny
dostęp do zagranicznych wyjazdów na
studia lub praktyki umożliwia poznanie
rówieśników z całej UE, dzięki czemu
studenci mogą stworzyć sieć, która może
otworzyć drzwi do ciekawych propozycji
zawodowych.
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PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO
KSZTAŁCENIA I STUDENTA
Nasza misja brzmi: „Twoja wiedza i umiejętności
są dla nas najważniejsze”. Nowatorskie
podejście poprzez uczenie praktyczne motywuje
studentów do aktywnego życia zawodowego,
ciągłego rozwoju i zdobywania doświadczenia,
które umożliwi znalezienie wymarzonej pracy.
Tylko wiedza obleczona w praktykę, wsparta
doświadczeniem i wskazówkami od specjalistów
da szansę na wyróżnienie się na rynku pracy.
Naszymi wykładowcami są cenieni w Polsce
profesorowie, doktorzy, oraz ludzie z otoczenia
biznesowego. WSEI daje możliwość obcowania z
ludźmi sukcesu z wielu branż. Jest to najlepsza
okazja do uzyskania cennych biznesowych
wskazówek
i
zdobycia
w
przyszłości
satysfakcjonującego zawodu. Staramy się
traktować studenta indywidualnie, ponieważ
każdy pojedynczy sukces zawodowy buduje
osiągnięcia całej społeczności akademickiej.
Ułatwiając studentom połączenie nauki ze
zdobywaniem doświadczenia zawodowego
student
WSEI
zamiast
długiej
listy
przedmiotów wybiera moduły. Każdy moduł
to połączenie kilku przedmiotów, dzięki czemu
student ma do zdania mniej egzaminów.

Takie rozwiązanie pozwala na intensywniejsze
skupienie się na zdobywaniu konkretnych
umiejętności
przydatnych
w
przyszłej
pracy zawodowej. W procesie kształcenia
stosowany jest również Tutoring. To metoda
zindywidualizowanego nauczania, opierająca
się na relacji mistrz – uczeń. Studenci mogą
liczyć na pomoc w całym procesie studiowania
i
wsparcie
pracowników
akademickich
i administracyjnych. Pracownicy Centrum
Projektów, Współpracy Międzynarodowej
i Strategii Rozwoju ułatwiają dostęp do
wyjazdów zagranicznych i praktyk, a nasze
Biuro Karier pomaga znaleźć odpowiedni staż,
który może przerodzić się w stałą pracę. Nasi
absolwenci oprócz pozytywnych wspomnień,
zwracają uwagę na to, że studia w WSEI szybko
pozwoliły im osiągnąć sukces zawodowy. Dzisiaj
są dyrektorami, pedagogami, psychologami,
informatykami,
pielęgniarkami,
pracują
w administracji publicznej i instytucjach
związanych
z
finansami
i
ekonomią.
Jesteśmy dumni, że po studiach spotykamy
naszych absolwentów udzielających się
na
różnych
branżowych
spotkaniach.
Sukces studentów to nasz sukces.

KOMFORT

STUDIOWANIA

Wiemy, jak ważny jest komfort studiowania,
dlatego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie przywiązujemy do tego szczególną
uwagę.
Nowoczesna baza dydaktyczna, aule i sale
wykładowe wyposażone w projektory, tablice
multimedialne i komputery z zainstalowanym
najnowocześniejszym oprogramowaniem ułatwiają
przyswajanie wiedzy. Dla ludzi pasjonujących
się sportem do dyspozycji jest hala sportowa
o powierzchni ponad 300m2. Powszechna
informatyzacja ułatwia dostęp i zwiększa
komfort studiowania. Nowoczesny system
e-learningowy pozwala na przeprowadzanie
wideokonferencji,
prezentację
wybranych
plików, daje możliwość udostępniania obrazu
pulpitu oraz pisania ręcznego. Zajęcia mogą
się odbywać online w trybie synchronicznym,
zapewniając kontakt wykładowców i słuchaczy
w czasie rzeczywistym. Wzory dokumentów
i podań, e-indeks, e-bliblioteka z dostępem do
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42 000 egzemplarzy książek znajdują się również
w wersji online.
Do dyspozycji naszych Studentów są
stanowiska komputerowe
rozmieszczone
w różnych miejscach kampusu, a na terenie
całej Uczelni jest darmowy dostęp do sieci
Wi-Fi. Elektroniczne plany zajęć, najnowsze
filmy z życia naszej społeczności zobaczysz
na monitorach rozmieszczonych na każdym
piętrze. Budynek Uczelni jest przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pobliżu Uczelni mieści się przystanek
MPK, a studenci przyjeżdżający na zajęcia
samochodami mogą je zostawić na parkingu
obok budynku. W pobliżu WSEI znajduje się
również stacja rowerów miejskich. W domu
studenta jest przygotowanych 300 miejsc
w komfortowo wyposażonych pokojach.
Przed Uczelnią znajduje się ogrodzony park,
w którym można wyciszyć się na świeżym
powietrzu czekając na kolejne zajęcia.

PASJA,

POTENCJAŁ, PRZYSZŁOŚĆ
Rozwijaj swoje pasje, realizuj projekty badawcze,
bądź aktywny i bierz udział
w różnych
inicjatywach poza zajęciami. Uczelnia wspiera
talenty i dba o ich rozwój. Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie stale rozwija
swoją bazę naukowo badawczą. Robimy to
przede wszystkim na potrzeby kształcenia
inżynierów, psychologów, pielęgniarek, ale nie
tylko. Innowacyjne laboratoria i pracownie
umożliwiają prowadzenie badań na wysokim
poziomie na każdym kierunku studiów, co na
współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach
z biznesem ma ogromne znaczenie.
To dzięki wspólnym badaniom np. nad szeroko
rozumianą wytrzymałością eksploatacyjną
materiałów, części maszyn i konstrukcji,
drukowaniu 3D w metalu, czy pracy w Centrum
Edukacji Technicznej Haas, chcemy przyczyniać
się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Oprócz pracowni technicznych ważną rolę
w
realizacji
projektów
badawczych
z obszaru pedagogiki i psychologii pełni
Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej.
Prowadzimy tam badania z wykorzystaniem
wiedeńskiego
systemu
testów,
lustra
fenickiego,
wariografów,
zestawów
do
badań reakcji psychofizycznych, czy kamery
do badania mikroekspresji mimicznych.
Następne nowoczesne, w pełni innowacyjne
laboratorium, to Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej za ponad 3 miliony
złotych, w którym studenci kierunku
pielęgniarstwo
zdobywają
umiejętności
udzielania pomocy medycznej zarówno
w warunkach rzeczywistości wirtualnej, jak i na
specjalistycznych symulatorach medycznych,
fantomach oraz trenażerach. Kolejnym
jest
Laboratorium
Cyberbezpieczeństwanajnowocześniejsze i jedyne tego typu
laboratorium we wschodniej Polsce.

Akademickie
Licea WSEI

Akademickie Licea WSEI, których założycielem i organem
prowadzącym jest Uczelnia, to wyjątkowe miejsce dla
uczniów chcących rozwijać się, zdobywać umiejętności
i poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych
obszarach.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
WSEI w Lublinie
prowadzi kształcenie ogólne oraz sportowe w następujących dyscyplinach
drużynowych i indywidualnych:

 Koszykówka  Siatkówka  Piłka nożna  Sporty walki  Tenis ziemny
 Jeździectwo  Taniec  Pływanie i sporty wodne  Badminton Zapasy

Przy ALMS uruchomiliśmy
nowoczesne Centrum
Diagnostyki Sportowej do
badania i monitorowania
rozwoju sportowego
zawodników.

Od roku szkolnego 2021/22 również:

 Rugby  Dietetyka i żywienie w sporcie  Podstawy fizjoterapii i masaż
sportowy  Turystyka i rekreacja  Manager sportu

Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSEI w Lublinie
prowadzi kształcenia ogólne oraz dodatkowo doskonali w specjalnościach takich jak:

 Informatyka  E-sport  Kultura i teatr  Media
Od roku szkolnego 2021/22 również:

 Profil pielęgniarski  Profil społeczno-prawny/językowo-biznesowy
 Kosmetologia  Kryminalistyka

w w w. a l m s. w s e i . l u b l i n . p l
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ORGANIZACJE
STUDENCKIE
Koło Naukowe
Administratywistów
Studenckie Koło
Naukowe FLEX
Koło Naukowe
Innowacyjnych Technologii
Wytwarzania
Studenckie Koło Naukowe
innovatio - Innowacyjne
Zastosowania Informatyki

Koło Naukowe
Młodzi Ekonomiści
Koło Naukowe Studentów
Psychologii „INNOWACJA”
Koło Naukowe
PEDAGOGIUS
Koło Naukowe
„LogTrans”

Koło Naukowe
WSEImed”
Akademickie Centrum
Wsparcia Rówieśniczego
(ACWR)
Wolontariat WSEI

Koło Naukowe
„Bezpieczne państwo –
bezpieczny obywatel"

BIURO KARIER
WSEI

Biuro Karier WSEI pomaga studentom i absolwentom WSEI
w świadomym kierowaniu własną karierą, aktywnym wejściu oraz
efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.
Biuro Karier działające w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji zapewnia studentom
kompleksową obsługę w obszarach:
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Organizowania praktyk zawodowych



Aktywnego poszukiwania ofert pracy



Indywidualnych spotkań z doradcą kariery



Bezpłatnych warsztatów pozwalających na obranie własnej ścieżki kariery



Udział w targach pracy

UCZELNIA

PRZYJAZNA
studentom

UCZELNIA ZAPEWNIA:
Stypendia: comiesięczna pomoc materialna

WSEI w Lublinie wychodzi naprzeciw przez cały okres studiów
potrzebom
osób
niepełnosprawnych Specjalistyczny sprzęt: lupy, alternatywne
w środowisku akademickim.
klawiatury, tablety, dyktafony, systemy FM
Z myślą o studentach niepełnosprawnych Pomoc tłumacza: obecność tłumacza
szkoła stale wprowadza liczne rozwiązania, j. migowego podczas wykładów, ćwiczeń
mające ułatwić ich funkcjonowanie na i egzaminów
uczelni – likwiduje bariery komunikacyjne, Specjalistyczne oprogramowanie: Ivona,
architektoniczne i emocjonalne przeszkadzające Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen
Reader, ZoomText Reader Magnifier
w funkcjonowaniu w życiu studenckim.
Bibliotekę cyfrową:
dydaktyczne w PDF

e-booki,

materiały

Pomoc psychologa
Szkolenia:
umożliwiające
orientację
przestrzenną na terenie uczelni

Centrum Wsparcia
Zdrowia Psychicznego
i Terapii Dzieci i Młodzieży WSEI
Wspomaganie rozwoju
zdolności

Diagnoza dzieci
z wykorzystaniem
lustra fenickiego

Badania z wykorzystaniem
wiedeńskiego systemu testów

Praktyki i staże
dla studentów psychologii
i pedagogiki

Poradnictwo indywidualne
i grupowe

Organizacja specjalistycznych
szkoleń dla pedagogów
i psychologów

Koordynacja wykorzystania
laboratoriów psychologicznych
w ramach Innowacyjnego Centrum
Diagnostyki, Badań i Analiz oraz
Centrum Informatyzacji
i Bezpieczeństwa Transportu

Wsparcie studentów
niepełnosprawnych

Realizacja projektów
badawczych z obszaru
psychologii i pedagogiki

Terapie indywidualne

Wykłady psychoedukacyjne
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JAK

Sprawdź, które z nich pozwolą ci
sfinansować studia i obniżyć czesne

SINANSOWAĆ
STUDIA
Wsei w swojej ofercie wsparcia finansowego
studentów
posiada
szereg
możliwości,
z których studenci mogą korzystać już od
pierwszego roku studiów.

STYPENDIUM

STYPENDIUM

dla najlepszych studentów za
osiągnięcia naukowe i artystyczne

dla najlepszych studentów za
osiągnięcia sportowe

REKTORA

Jeśli dobrze się uczysz i chętnie
uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach,
kursach,
albo
posiadasz
osiągnięcia
artystyczne
możesz
ubiegać
się
o stypendium Rektora dla najlepszych
studentów.

REKTORA

Promując studentów wyróżniających się
znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy
reprezentują Uczelnię we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym najlepsi
otrzymują stypendium.

STYPENDIUM

SPECJALNE MNISW
Jeśli
legitymujesz
się
orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności możesz
liczyć na stypendium specjalne, które jest
przyznawane już od pierwszego roku studiów
na podstawie przedstawionego orzeczenia.
Wypłacane jest co miesiąc, a jego wysokość
zależy od posiadanego stopnia.
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ponad

1,4

mln zł

przyznanych ULG I BONIFKAT
w roku akademickim 2019/2020

STYPENDIUM

SOCJALNE MNISW
Możesz je uzyskać już od pierwszego roku
studiów, jeśli dochód w twojej rodzinie nie
przekracza 900 zł netto na osobę miesięcznie.
Dodatkowo, jeśli jesteś studentem studiów
stacjonarnych możesz otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom
studencki.

BONIFIKATA

RODZINNA

ZAPOMOGI

LOSOWE

Poza wsparciem w postaci stypendium przyznawane
są również zapomogi. Mogą się o nie ubiegać studenci,
którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się
przejściowo w trudnej sytuacji finansowej.

BONIFIKATY W CZESNYM

Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty
w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI
osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa,
małżeństw, dzieci i rodziców).

Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały
rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od
ustalonej kwoty czesnego.

ABSOLWENT

SPOSOBY

WSEI

Absolwenci WSEI studiów I stopnia kontynuujący
naukę na studiach II stopnia w WSEI otrzymują do
10% zwolnienia z wysokości czesnego za jeden rok
studiów.

BONIFIKATA

DLA
ZAKŁADÓW PRACY

na obniżenie czesnego
Materiały on-line zmniejszają wydatki na ksero
Płatne staże lub praktyki zdobyte dzięki wsparciu
Biura Karier
Zniżki dla absolwentów WSEI kontynuujących
naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych

Bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy
przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku
studiowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu
pracy w danym roku akademickim.

ponad

3000

STUDENTÓW WSEI co roku korzysta
ze stypendiów i wsparcia finansowego

ponad

8,5

mln zł

STYPENDIÓW przyznanych w roku
akademickim 2019/2020
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KIERUNEK

ADMINISTRACJA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?










Dyplom na kierunku Administracja jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga
nostryfikacji
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia studenci nie piszą prac licencjackich tylko przedstawiają rozwiązanie
wybranego problemu, przygotowane wcześniej w formie projektu i omawiają dwa zagadnienia
z dostępnej listy zagadnień
Na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie dyplomowym
2 DYPLOMY W 2 LATA: Studenci studiów II st. mają możliwość skorzystania z połączenia
studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi „RODO w e-administracji i biznesie”.
Programy studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniają. Absolwenci
otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończenia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomowych

SPECJALNOŚCI

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

STUDIA I° LICENCJACKIE

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 E-ADMINISTRACJA

Po ukończeniu
studiów będziesz:
 Sporządzać decyzje administracyjne

STUDIA II° MAGISTERSKIE

 Właściwie stosować przepisy prawa

 ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO

 Rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

 ZARZĄDZANIE I PRAWO
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

ADMINISTRACJA II°
SPECJALNOŚCI:

 Podejmować samodzielne decyzje i zarządzać
zespołami pracowników
 Pracować w grupie z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa
 Wykonywać brać udział w działaniach, czynnościach i przedsięwzięciach realizowanych
przez różne podmioty, organy i instytucje na
rzecz realizacji interesu publicznego
 Stosować
specjalistyczną terminologię,
również w języku obcym na poziomie b2,
dyskutować na temat zagadnień z zakresu
administracji bezpieczeństwa publicznego
 Rozwiązywać różnorodne zadania z zakresu
administracji publicznej w skali lokalnej,
regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO,
ZARZĄDZANIE I PRAWO
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2

INFORMATYKA II°
SPECJALNOŚCI:
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

3

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM
I POZARZĄDOWYM

Praca i kariera
 Instytucje administracji rządowej
i samorządowej (m. in.: urząd miasta, urząd
gminy, urząd wojewódzki)
 Organy administracji lokalnej
 Wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 Służby mundurowe (m. innymi: policja, straż
graniczna, straż miejska)
 Organizacje pozarządowe (fundacje,
stowarzyszenia)
 Ośrodki pomocy społecznej
 Podmioty gospodarcze – obsługa
administracyjna przedsiębiorstw
 Państwowa inspekcja pracy
 Urzędy i izby skarbowe
 Urzędy Pracy

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy
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KIERUNEK

BEZPIECZEŃSTWO WEW.
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA







DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?





Dyplom na kierunku BW jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji
Praktyczny programy studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia studenci nie piszą prac licencjackich tylko przedstawiają rozwiązanie
wybranego problemu, przygotowane wcześniej w formie projektu i omawiają dwa zagadnienia z
dostępnej listy zagadnień
Zajęcia w Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
Zawarte porozumienie z Komendantem Głównym Policji w Lublinie w zakresie opiniowania
i realizacji programów kształcenia, w tym praktyk i staży
Współpraca z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda
Różyckiego w Legionowie w zakresie koncentracji i koordynacji wysiłków na rzecz propagowania
wiedzy na temat działań statutowych NCBC, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
podjęcia pracy lub służby w NCBC przez studentów oraz absolwentów WSEI

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE

 FORMACJE POLICYJNE
 KRYMINALISTYKA
I KRYMINOLOGIA
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

ADMINISTRACJA II°
SPECJALNOŚCI:

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO,
ZARZĄDZANIE I PRAWO
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Po ukończeniu
studiów będziesz
znał i potrafił:
 Przygotować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego, np. Plan zarządzania
kryzysowego
 Współpracować w ramach zespołów zarządzania kryzysowego
 Analizować przyczyny powstania zagrożeń
dla bezpieczeństwa państwa oraz będziesz
umiał zidentyfikować źródła zagrożenia
 Określić jakie czynności należy podjąć, aby
przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym oraz
będziesz umiał dobrać odpowiednie metody
działania, aby zminimalizować ich negatywne
skutki
 Rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania procedur postępowania formacji policyjnych i sił zbrojnych RP
 Tworzyć plany obrony cywilnej i prawidłowo
je zastosować
 Posługiwać się konkretnymi normami
i regułami, w celu oceny stanu faktycznego
i oceniać ich wpływ na bezpieczeństwo
wewnętrzne
 Wykorzystywać techniki śledcze i taktyki
kryminalistyczne
 Wykorzystywać zasady działania i współpracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości

2

PEDAGOGIKA II°
SPECJALNOŚCI:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
I MEDIACJA

3

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM
I POZARZĄDOWYM

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

Praca i kariera



















Agencje ochrony osób i mienia
Detektyw
Instytucje administracji publicznej
Instytucje finansowe
Instytucje państwowe
Jednostki samorządu terytorialnego
Organizacje pozarządowe
Pracownik administracji publicznej
Pracownik personelu pomocniczego
Prokuratura
Policja
Służba celna
Służba graniczna
Straż miejska
Straż pożarna
Więziennictwo
Zespoły reagowania kryzysowego
Żandarmeria wojskowa
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KIERUNEK

EKONOMIA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?








Ekonomia w WSEI to studia licencjackie lub magisterskie. Nauka trwa 3 lata
(studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu
(licencjata lub magistra).
Dyplom na kierunku Ekonomia jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie
wymaga nostryfikacji
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE

 EKONOMIKA
PRZEDSIĘBIORSTW
 RYNEK PRACY I POLITYKA
SPOŁECZNA
STUDIA II° MAGISTERSKIE

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I INNOWACJE W BIZNESIE
 ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ
JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

EKONOMIA II°
SPECJALNOŚCI:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE
W BIZNESIE,
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ

2

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM
I POZARZĄDOWYM

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

Po ukończeniu
studiów będziesz
umiał:
 Opisywać procesy i zjawiska ekonomicznospołeczne
 Analizować jednostkowe zjawiska gospodarcze
 Wskazywać przyczyny i skutki podejmowanych przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe decyzji ekonomicznych
 Oceniać racjonalność wyborów dokonywanych przez konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo
 Sporządzać zestawienia, raporty, analizy
i prognozy, służące podejmowaniu decyzji
w obszarach działalności gospodarczej
 Stosować odpowiednie metody i narzędzia
gromadzenia i przetwarzania danych do
opisu i zrozumienia zjawisk ekonomicznych,
w tym techniki ICT
 Zapobiegać
oraz
zwalczać
problemy
wynikające z konfliktów społecznych
 Zbierać i analizować procesy powstawania
i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych oraz informacji o głównych grupach
zagrożonych marginalizacją społeczną
 Udzielać pomocy i wsparcia osobom,
rodzinom i grupom wymagającym interwencji
 Sporządzać projekty socjalne
 Prognozować przebieg procesów społecznych
 Rozumieć zależności między edukacją a rynkiem pracy, a na bezrobocie spojrzysz w ujęciu społecznym, zaczynając od rozumienia
przyczyn zjawiska, kończąc zaś na umiejętności formułowania autorskich rozwiązań
wspierających przeciwdziałanie bezrobociu

Praca i kariera















Administracja publiczna
Analiza finansowa
Audyt/Podatki
Banki
BHP
Biura rachunkowe
Biznes
Controlling
Doradztwo/Konsulting
Human Resources
Marketing/Public Relations
Nieruchomości
Własna działalność gospodarcza
Ubezpieczenia
21

KIERUNEK

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?








FiR w WSEI to studia licencjackie. Nauka trwa 3 lata
Dyplom na kierunku FiR jest uznawany we wszystkich krajach UE
i nie wymaga nostryfikacji
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Finanse i rachunkowość znajduje się na liście najpopularniejszych kierunków
ostatnich lat

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE

 ANALIZA DANYCH I BIG DATA
I DATA SCIENCE W FINANSACH
 RACHUNKOWOŚĆ
I FINANSE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
 ZARZĄDZANIE PODATKAMI

Po ukończeniu
studiów będziesz
potrafił:
 Zastosować zasady tworzenia sprawozdań
finansowych i dokonywać analizy sprawozdań finansowych
 Wykorzystać w praktyce dostępne dla
organizacji opcje w zakresie raportowania
efektów jej działalności biznesowej oraz
rozumieć różnicę pomiędzy podejściem
kasowym, a memoriałowym
 Zastosować w praktyce pojęcie odsetek
prostych, odsetek składanych, wartości
bieżącej, wartości przyszłej
 Wykorzystać różne podejścia do rozwiązywania problemów związanych z wartością
pieniądza w czasie

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

 Przeprowadzić
zarówno proste, jak
i złożone analizy finansowe, w tym m.in.:
analizy sprawozdań finansowych, analizy
wskaźnikowej,
procesu
budżetowania
(planowania rzeczowo-finansowego), oceny
opłacalności projektów inwestycyjnych,
sporządzania prognoz finansowych, wyceny
instrumentów finansowych oraz całych
przedsiębiorstw

EKONOMIA II°
SPECJALNOŚCI:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE
W BIZNESIE,
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ

2

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

Praca i kariera
 Audyt / Podatki
 Banki
 Biura rachunkowe
 Biznes
 Controlling
 Doradztwo/Konsulting
 Instytucje finansowe
 Księgowość
 Organizacje pozarządowe
 Rewizja finansowa

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,

 Służba cywilna

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

 Ubezpieczenia

I POZARZĄDOWYM

 Usługi
 Urzędy i Izby Skarbowe

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy
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KIERUNEK

LOGISTYKA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA

 Logistyka w WSEI to studia inżynierskie. Nauka trwa 7 semestrów.
 Dyplom na kierunku Logistyka jest uznawany we wszystkich krajach UE




DLACZEGO WARTO

WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?

i nie wymaga nostryfikacji
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE

 LOGISTYKA W E-COMMERCE
 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu
studiów będziesz
potrafił:


JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

INFORMATYKA II°
SPECJALNOŚCI:

TECHNOLOGIE CYFROWE
W BIZNESIE

2

TRANSPORT II°
SPECJALNOŚCI:

SYSTEMY LOGISTYCZNE
I ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE

3

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:

E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy o charakterze praktycznym pojawiające się w pracy zawodowej z obszaru szeroko rozumianej logistyki
a w szczególności:
 modelować procesy logistyczne
 opracowywać i wdrażać zasady eksploatacji obiektów magazynowych i transportowych
 ocenić pod względem kosztowym jakościowym i operacyjnym funkcjonowanie łańcuchów dostaw
 przeanalizować a następnie poprawić efektywność
systemów logistycznych:
 dokonać optymalnego wyboru systemu informatycznego wykorzystywanego w logistyce - SYSTEM WMS,
MES TMS
 wykorzystywać rozwiązania informatyczne - w tym
automatyczną identyfikację danych - do optymalizacji
systemu magazynowego
 przeanalizować, ocenić strukturę i zasadność utrzymywania zapasów
 wykorzystywać system MRP do optymalizacji procesu
planowania
 wykorzystywać systemy informatyczne do optymalizacji procesów logistycznych
 dokonać wyboru i umiejętnie zastosować odpowiednie narzędzia do optymalizacji procesów logistycznych
 wykorzystywać systemy telematyczne do optymalizacji procesów transportowych
 ocenić i zoptymalizować strukturę kosztów w procesie magazynowym produkcyjnym i transportowym
 automatyzować i standaryzować procesy logistyczne
 wykorzystywać podejście Lean do zarządzania procesami logistycznymi
 dokonać optymalnego doboru środka transportu
 zaplanować optymalną trasę przewozu na kierunku
krajowym i międzynarodowym pod względem ekonomicznym i prawnym
 optymalnie zastosować rozwiązania e-logistyki do
poprawy procesów logistycznych

Praca i kariera
 Analityk procesów logistycznych
 Dyspozytor w transporcie
międzynarodowym
 Kierownik działu logistyki i zakupów
 Menedżer ds. transportu
 Menedżer łańcucha dostaw
 Menedżer ds. obsługi klienta
 Pracownik działu logistyki
 Specjalista ds. zakupów
 Spedytor krajowy i międzynarodowy
 Sprzedawca usług logistycznych
25

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA

 Zarządzanie w WSEI to studia licencjackie lub magisterskie. Nauka trwa



DLACZEGO WARTO 

WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?





3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem
dyplomu (licencjata lub magistra).
Dyplom na kierunku Zarządzanie jest uznawany we wszystkich krajach UE
i nie wymaga nostryfikacji
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
Kierunek z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE

 ZARZĄDZANIE W BIZNESIE
 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
STUDIA II° MAGISTERSKIE

 E-BIZNES I ZARZĄDZANIE
FIRMĄ
 MARKETING I ZARZĄDZANIE
SPRZEDAŻĄ
 ZARZĄDZANIE
W SEKTORZE PUBLICZNYM
I POZARZĄDOWYM
JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

ADMINISTRACJA II°
SPECJALNOŚCI:
ZARZĄDZANIE I PRAWO
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Po ukończeniu
studiów będziesz
umiał:
 Utworzyć i prowadzić e-biznes
 Opisywać, analizować i przewidywać przebieg
zjawisk oraz procesów zachodzących
w obrębie organizacji i ich otoczeniu wraz
z pogłębioną analizą wzajemnych relacji
 Zastosować odpowiednie metody i procedury
właściwego wykonywania zadań i realizacji
celów organizacji oraz wypełniania roli
zawodowej w perspektywie strategicznej
 Sporządzać raporty, analizy i prognozy,
służące podejmowaniu decyzji w kluczowych
obszarach działalności organizacji
 Stosować odpowiednie metody i narzędzia,
w tym techniki ICT, służące gromadzeniu
i przetwarzaniu danych do opisu i zrozumienia
zjawisk w obrębie organizacji i w otoczeniu
społeczno-gospodarczym

Praca i kariera
 Agencje konsultingowe
 Administracja publiczna
 Banki
 Branża kosmetyczna, spożywcza, modowa,
farmaceutyczna, motoryzacyjna
 Biznes

2

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

 Doradztwo
 Działy HR
 Headhunter
 Instytucje finansowe
 Marketing

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,

 Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

 Produkcja

I POZARZĄDOWYM

 Przemysł
 Public relations
 Sprzedaż

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy
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KIERUNEK

PEDAGOGIKA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?











Pedagogika w WSEI to studia licencjackie lub magisterskie. Nauka trwa 3 lata (studia
I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub
magistra)
Dyplom na kierunku Pedagogika jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie
wymaga nostryfikacji
Praktyczne programy studiów dostosowane do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia student zdaje egzamin dyplomowy w formie pytań i odpowiedzi
z prezentacją projektu
Na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie
dyplomowym
Na zakończenie studiów I stopnia proponujemy egzamin dyplomowy zamiast obrony
pracy dyplomowej

SPECJALNOŚCI

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

STUDIA I° LICENCJACKIE

 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
I TERAPEUTYCZNA
 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
I RESOCJALIZACJA
STUDIA II° MAGISTERSKIE

 PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA
(dla osób posiadających już uprawnienia
nauczycielskie)

 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA
 TERAPIA PEDAGOGICZNA
Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU
JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

Po ukończeniu
studiów będziesz
umiał:
 Animować, monitorować i dokonywać ewaluacji zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych
 Współpracować z innymi specjalistami w zakresie oddziaływań edukacyjnych i opiekuńczych
 Diagnozować potrzeby, możliwości, ograniczenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz indywidualizować procesy kształcenia, wychowania i terapii pedagogicznej
 Skutecznie stosować zasady samooceny,
oceny wspierającej i informacji zwrotnej
 Prowadzić skuteczne negocjacje i mediacje niezbędne do realizacji projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych, socjalnych
i terapeutycznych oraz dokonywać ich ewaluacji

1

PEDAGOGIKA II°
SPECJALNOŚCI:
PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA,
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WCZESNYM
WSPOMAGANIEM ROZWOJU

Praca i kariera
 Animator
 Asystent rodziny
 Organizacje pozarządowe
 Ośrodki pomocy społecznej

2

 Wychowawca w placówkach opiekuńczo
-wychowawczych typu dziennego, rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego

PSYCHOLOGIA II°

 Świetlice terapeutyczne i klasy integracyjne

SPECJALNOŚCI:
PSYCHOLOGIA BIZNESU,
PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA,
PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA,
PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC
PSYCHOLOGICZNA
Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy
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KIERUNEK

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?










Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSEI to studia 5-letnie jednolite
magisterskie. Nauka trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się
uzyskaniem dyplomu magistra
Praktyczny programy studiów dostosowany jest do potrzeb pracy w przedszkolach
i klasach I-III
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na zakończenie studiów student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie
dyplomowym
Uczelnia posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów
na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie,
zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli

KIERUNEK STUDIÓW
STUDIA MAGISTERSKIE
5-LETNIE JEDNOLITE

 PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu
studiów będziesz
przygotowany do:
 Opisu oraz analizy instrumentarium nauczyciela i szkoły, analizy i oceny rozwiązań dydaktycznych wraz z ich składnikami, posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami
badań dydaktycznych, samodzielnego dochodzenia do problemów i dylematów dydaktycznych oraz ich analizy
 Kreatywnego podchodzenia do zadań edukacyjnych oraz dobierania we właściwy sposób
postępowania pedagogicznego dostosowanego do indywidualnego tempa rozwoju
i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajania
różnorodnych potrzeb edukacyjnych dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
do profilaktyki i wsparcia społecznego osób
i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej

Kierunek studiów został
przygotowany i opracowany
w ramach projektu pilotażowego
„Postaw na przyszłość – Modelowy
program kształcenia nauczycieli
na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna” – tok 2019-2023
Jest to nowy model kształcenia
nauczycieli nauczania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego

Patronat nad kierunkiem studiów
sprawuje Akademia WSB
w Dąbrowie Górniczej na podstawie
podpisanej umowy

 Określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania
się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic
indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia
 Dostrzegania, analizowania i interpretowania
różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur
badawczych do diagnozowania i wyjaśniania
problemów pedagogicznych

Praca i kariera
 Placówki samorządowe zajmujące się opieką
i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
 Poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 Przedszkola
 Żłobki
 Szkoły na poziomie klas I-III
 Świetlice
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KIERUNEK

PSYCHOLOGIA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA



DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?














Psychologia w WSEI to studia licencjackie lub magisterskie. Nauka trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata
(studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub
magistra)
Programy studiów dostosowane są do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-badawczych oraz praktyków
Jednolite studia magisterskie posiadają międzynarodowy certyfikat EUROPSY potwierdzający zgodność
programu nauczania ze standardami EuroPsy – European Certificate in Psychology. Oznacza to, że dyplom na
kierunku Psychologia jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji
Na studiach I stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie dyplomowym
Na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie dyplomowym
Psychologia jednolite magisterskie: na zakończenie studiów student pisze pracę dyplomową i ją broni na
egzaminie dyplomowym
Studenci mają do dyspozycji: Laboratorium Pomocy Psychologicznej, Laboratorium Psychologii Transportu,
Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej (a w nim pracownie: Badań Psychofizycznych, Badań
Poznawczych i Psychometrycznych oraz Neuropsychologii Eksperymentalnej i Neurocybernetyki), a także
Laboratorium Metod Diagnostycznych
Kierunek z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
Absolwent studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich otrzymuje tytuł i pełne uprawnienia
do wykonywania zawodu psychologa

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° LICENCJACKIE





PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
PSYCHOLOGIA W PROMOCJI ZDROWIA
PSYCHOLOGIA W REKLAMIE
I MARKETINGU
PSYCHOLOGIA W RESOCJALIZACJI

Po ukończeniu
studiów będziesz
miał kwalifikacje do:


Udzielania świadczeń szkoleniowych i doradczych
w zakresie kluczowych kompetencji biznesowych
oraz planowania i prowadzenia szkoleń dla pracowników i menadżerów



Analizowania zachowania człowieka, prowadzenia,
w podstawowym wymiarze, działań badawczych,
diagnostycznych, pomocowych i kooperacyjnych



Rozwijania kompetencji przedsiębiorczych i przywódczych na różnych szczeblach kierowniczych, wspomagania zarządzania konfliktami i procesami zmian
w firmach



Rekrutowania i oceny kompetencji i kwalifikacji personelu, tworzenia raportów z rekrutacji, pełnienia roli
asesora w assessment center, planowania ścieżek
karier



Diagnozowania mechanizmów psychologicznych
prawidłowego i dysfunkcjonalnego rozwoju i stylu
życia



Zapewniania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie lub doświadczających trudności osobowych
i życiowych



Interweniowania w sytuacjach konfliktów i zagrożeń
indywidualnych i grupowych (interwencja, mediacje,
negocjacje)



Prowadzenia systemowych działań profilaktycznych
w naturalnych i instytucjonalnych środowiskach życia
i rozwoju
oraz



Dysponował podstawową i w pełni aktualną wiedzą
ważną dla zrozumienia zachowania człowieka



Posiadał szerokie kompetencje społeczne umożliwiające mu zarówno rozumienie współczesnego świata,
swojego miejsca i roli w nim (zarówno osobistej jak
i zawodowej), konieczności permanentnego rozwoju
i doskonalenia osobowego (w tym zawodowego) czy
współdziałania z innymi specjalistami w rozwiązywaniu istotnych problemów jednostek i grup społecznych we współczesnym świecie

STUDIA II° MAGISTERSKIE


PSYCHOLOGIA BIZNESU

(PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA)





PSYCHOLOGIA KLINICZNA
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
I PENITENCJARNA
PSYCHOPROFILAKTYKA
I POMOC PSYCHOLOGICZNA

STUDIA MAGISTERSKIE
5-LETNIE JEDNOLITE


PSYCHOLOGIA BIZNESU
(PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA)





PSYCHOLOGIA KLINICZNA
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
I PENITENCJARNA
PSYCHOPROFILAKTYKA
I POMOC PSYCHOLOGICZNA

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW
dla osób, które posiadają tytuł magistra
(lub lekarza) w zakresie nauk humanistycznych,
społecznych lub medycznych.

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

PSYCHOLOGIA II°
SPECJALNOŚCI:

Praca i kariera

PSYCHOLOGIA BIZNESU,
PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA,
PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA,
PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC
PSYCHOLOGICZNA



Placówki rozwoju i wychowania (m. in. żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki wychowawcze, domy dziecka,
ośrodki szkolno-wychowawcze)



Placówki ochrony zdrowia oraz terapii (m. in. Poradnie
zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne poradnie medyczne, ośrodki
terapeutyczne, ośrodki odwykowe, szpitale, sanatoria)

2



Biznes i placówki wspierające działalność gospodarczą
(m. in. Reklama, przedsiębiorstwa i instytucje doradcze,
public relations, ośrodki szkoleniowe, biznesowe centra
naprawcze)



Placówki ochrony jakości życia społecznego (m. in. Policja, sądy, ośrodki resocjalizacyjne dla młodzieży, zakłady karne, organizacje pozarządowe)



Placówki pomocy w sytuacjach krytycznych (m. in.
ośrodki interwencji kryzysowej, placówki pomocy ofiarom przemocy, hospicja, zdalna pomoc psychologiczna)

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy
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KIERUNEK

PIELĘGNIARSTWO
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?










Pielęgniarstwo w WSEI to studia licencjackie lub magisterskie, ale również pomostowe.
Nauka trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem
dyplomu (licencjata lub magistra)
Dyplom na kierunku Pielęgniarstwo jest uznawany we wszystkich krajach UE
Praktyczne programy studiów dostosowane do zadań, które mają realizować w pracy
absolwenci
Kierunek z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
Zajęcia prowadzone przez praktyków
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie
dyplomowym, który obejmuje także część praktyczną (zgodnie ze standardem
kształcenia)
Na zakończenie studiów student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie
dyplomowym

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

KIERUNEK STUDIÓW

 STUDIA I° LICENCJACKIE
 STUDIA II° MAGISTERSKIE
 STUDIA POMOSTOWE

Po ukończeniu
studiów będziesz
przygotowany, aby:
 Udzielać świadczeń zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną w zakresie promowania
zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania
chorobom
 Sprawować opiekę pielęgniarską nad chorym,
niepełnosprawnym i umierającym
 Pracować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem
praw pacjenta
 Komunikować się w miejscu pracy,
organizować pracę własną, nawiązywać
współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
oraz inicjować i wspierać działania
społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

ZAJĘCIA W MONOPROFILOWYM
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
Głównym

celem

jest

poprawa

jakości

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez zajęcia w warunkach symulujących
rzeczywiste zadania w pracy pielęgniarek
w szpitalu. Fantomy przypominające czło-

 Ordynować leki i określone wyroby medyczne
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz profesjonalnie podchodzić
do strategii marketingowych przemysłu
farmaceutycznego
 Prowadzić
prace
naukowo-badawcze
w zakresie pielęgniarstwa
 Kierować i zarządzać zespołami pielęgniarek
i położnych

wieka są programowane do prezentacji określonych objawów chorobowych,
wobec których student musi zastosować
poznane w trakcie studiów techniki lub
procedury medyczne. Centrum Symulacji
Medycznej poszerza możliwość kształcenia praktycznego o efekty związane z pie-

Praca i kariera
 Jednostki systemu ratownictwa medycznego

lęgnowaniem pacjenta zwłaszcza wobec

 Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej

skomplikowanych problemów medycznych.

 Placówki nauczania i wychowania
 Podmioty lecznicze
 Sanatoria
 Szpitale
 Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze
 Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
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KIERUNEK

INFORMATYKA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?
















36

Dyplom na kierunku Informatyka jest uznawany we wszystkich krajach UE
Do ćwiczeń wykorzystywane jest profesjonalne wyposażenie i oprogramowanie m.in.: specjalistyczne narzędzie treningowe klasy CyberRange tzw. poligon opracowany przez ekspertów doradzających w strukturach
bezpieczeństwa UE i NATO, nowoczesne w pełni wyposażone laboratorium z możliwością fizycznego podziału na dwie strefy Blue team i Red Team, Forensic Team
Kierunek studiów prowadzony jest na Wydziale Transportu i Informatyki z kategorią naukową "B"
Praktyczny programy studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem
Zajęcia prowadzone są w Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Laboratorium Bezpieczeństwa Usług Sieciowych, Laboratorium Realizacji Nagrań Audio-Wideo i Aplikacji Multimedialnych, Laboratorium Usług Sieciowych IP, Laboratorium Systemów Audiowizualnych i Technologii Multimedialnych
Ćwiczenia, konferencje, spotkania i wyjazdy poświęcone doskonaleniu kompetencji studentów realizowane
są przy współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (jednostka Ministerstwa
Obrony Narodowej)
2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia (inżynierskich) student zdaje egzamin dyplomowy w formie odpowiedzi na zagadnienia
dyplomowe, na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie dyplomowym
Kierunek z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
Przygotuj się z Nami do jednego z certyfikatów branżowych. W Polsce brakuje ok 25000 "cyberspecalistów" a zarobki zaczynają się od 15000 brutto. To jedyny taki kurs na wschód od Wisły. Zostań specjalistą
z Cyberbezpieczeństwa

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° INŻYNIERSKIE

 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I TECHNOLOGIE MOBILNE
 CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I TECHNOLOGIE SIECIOWE
STUDIA II° MAGISTERSKIE

 CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 PROGRAMOWANIE I ANALIZA
DANYCH
 TECHNOLOGIE CYFROWE
W BIZNESIE

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

INFORMATYKA II°
SPECJALNOŚCI:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
PROGRAMOWANIE I ANALIZA DANYCH,
TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

Po ukończeniu
studiów nabędziesz
wiedzę i umiejętności
w zakresie:
 Inżynierii oprogramowania, doboru środowisk programistycznych oraz narzędzi do
projektowania, implementacji i testowania
systemów informatycznych, w tym aplikacji
internetowych
 Projektowania, wdrażania i zarządzania nowoczesnymi aplikacjami multimedialnymi,
w tym funkcjonującymi w różnorodnych obszarach dostarczania usług teleinformatycznych
 Projektowania, wdrażania i utrzymywania
sieci komputerowych oraz systemów komputerowych /informatycznych ze szczególnym
uwzględnieniem ich bezpieczeństwa
 Analizy sposobów funkcjonowania systemów
komputerowych i sieciowych oraz diagnostyki tych systemów przy użyciu dostępnego
oprogramowania i narzędzi sprzętowych
 Analizy cyberzagrożeń, metod wykrywania
i zapobiegania cyberatakom
 Bezpieczeństwa i audytu systemów teleinformatycznych
 Tworzenia
systemów
informatycznych
złożonych oraz biznesowych
 Tworzenie systemów informatycznych złożonych oraz biznesowych

Praca i kariera
 Administrator systemów bazodanowych
 Analityk danych
 Kierownik działu informatyki w urzędach i
instytucjach państwowych
 Programista aplikacji mobilnych

2

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:

MARKETING I ZARZĄDZANIE
SPRZEDAŻĄ

 Projektant oprogramowania
 Projektant systemów bezpieczeństwa
 Projektant systemów komputerowych
 Specjalista informatyk
 Specjalista z zakresu bezpieczeństwa
systemów i sieci komputerowych
 Tester systemów informatycznych
 Wdrożeniowiec systemów informatycznych

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

 Web developer
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KIERUNEK

MECHATRONIKA
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?











Mechatronika w WSEI to studia inżynierskie. Nauka trwa 3,5 roku
Dyplom na kierunku Mechatronika jest uznawany w krajach UE
Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Zajęcia prowadzone przez praktyków
Maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia (inżynierskich) student zdaje egzamin dyplomowy
w formie odpowiedzi na zagadnienia dyplomowe
Nowoczesna baza laboratoryjna zawierająca m. in. zestawy Festo, drukarki
do metali, obrabiarki CNC Haas Automation, aparaturę do badań nieniszczących itp.
Wszechstronne możliwości zatrudnienia i możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° INŻYNIERSKIE

 AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 MECHANIKA I EKSPLOATACJA
MASZYN

Po ukończeniu
studiów będziesz
przygotowany, aby:
 Projektować przy wykorzystaniu programów
Autodesk Inventor oraz Solid Edge, obsługiwać
i eksploatować maszyny, urządzenia, aparaturę
specjalistyczną i roboty
 Posługiwać się innowacyjnymi technologiami
wytwarzania (m.in. technologie przyrostowe)
i sterowania: takimi jak systemy sterowania
CNC, roboty przemysłowe i usługowe, badania
nieniszczące NDT
 Modelować i symulować systemy mechatroniczne pojazdów, maszyn, robotów i podzespołów przy wykorzystaniu programów
Ansys, UML, Matlab
 Dobierać urządzenia i technologie dla zapewnienia automatyzacji lub robotyzacji wybranych
procesów

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

1

TRANSPORT II°
SPECJALNOŚCI:

2

BUDOWA I EKSPLOATACJA
POJAZDÓW

2

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:

MARKETING I ZARZĄDZANIE
SPRZEDAŻĄ

 Opracowywać i dokumentować zagadnienia
inżynieryjne

Praca i kariera
 Konstruktor np. urządzeń mechatronicznych
 Kontroler
 Integrator zrobotyzowanych systemów wytwarzania
 Jednostki konstrukcyjno-technologiczne
 Jednostki serwisowe
 Jednostki prowadzące pomiary lub nadzory
techniczne
 Firmy produkcyjno-handlowa na stanowiskach:
konstruktora, technologa, specjalisty, kontrolera, handlowca, kierownika zespołu, operatora
maszyn, pracownika technicznego w dziale badawczo-rozwojowym, przedsiębiorcy, uruchamiając i prowadząc własną firmę
 Technolog
 Pracownik w dziale badawczo rozwojowym
 Programista maszyn CNC

Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

 Projektant systemów automatyki, robotyki oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej
 Przedsiębiorca
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KIERUNEK

TRANSPORT
INNOWACYJNE
KSZTAŁCENIE
I NOWOCZESNA
OFERTA
DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN KIERUNEK
STUDIÓW ?













Transport w WSEI to studia inżynierskie lub magisterskie. Nauka trwa 7 semestrów (studia I stopnia)
lub 3 semestry (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu
Dyplom na kierunku Transport jest uznawany w krajach UE
Kierunek studiów prowadzony na Wydziale Transportu i Informatyki z kategorią
naukową "B"
Praktyczny program studiów na I stopniu dostosowany do potrzeb rynku pracy
Ogólnoakademicki program studiów na II stopniu uzupelnia wiedze i kompetencje
zdobyte na I stopniu
Zajęcia prowadzone przez praktyków
Maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
Na studiach I stopnia (inżynierskich) student zdaje egzamin dyplomowy w formie odpowiedzi na zagadnienia dyplomowe, na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją na egzaminie
dyplomowym
Spotkania i konferencje z przedstawicielami firm z branży, co ułatwia wymianę
doświadczeń i pozwala na realizowanie wspólnych przedsięwzięć
Zajęcia w Laboratorium badania systemów mechanicznych i Laboratorium diagnostyki materiałów
i konstrukcji

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNOŚCI
STUDIA I° INŻYNIERSKIE

 ORGANIZACJA I LOGISTYKA
TRANSPORTU
 ORGANIZACJA TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
STUDIA II° MAGISTERSKIE

 BUDOWA I EKSPLOATACJA
POJAZDÓW
 SYSTEMY LOGISTYCZNE
I ZARZĄDZANIE
W TRANSPORCIE
JAKO ABSOLWENT STUDIÓW
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI,
NA KIERUNKACH:

1

Po ukończeniu
studiów będziesz:
 Znał i potrafił rozwiązywać złożone problemy
praktyczne
dotyczące prognozowania,
planowania
i
rozwoju
systemów
transportowych
 Znał i potrafił planować rozwój transportu,
projektować
lądową
infrastrukturę
transportu,
modelować
procesy
transportowe, organizować i zarządzać
transportem oraz logistyką
 Znał zasady inżynierii ruchu drogowego,
kolejowego,
technik
informacyjnych,
ekonomiki
transportu,
bezpieczeństwa
transportu, ochrony środowiska w transporcie
 Potrafił kształtować infrastruktury i planować
usługi i sieci transportowe
 Potrafił planować procesy transportowe
w systemach logistycznych
 Rozwiązywać
problemy
dotyczące
automatyzacji i robotyzacji procesów
w systemach transportowych
 Użytkować inteligentne systemy sterowania
i kierowania ruchem, sterowania procesami
transportowymi w transporcie kolejowym
 Studia na II stopniu transportu pozwolą
pogłębić wiedzę, umiejętności i postawy
społeczne
w
zakresie
specjalności
wykazanych powyżej

TRANSPORT II°
SPECJALNOŚCI:

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW,
SYSTEMY LOGISTYCZNE I ZARZĄDZANIE
W TRANSPORCIE

2

INFORMATYKA II°
SPECJALNOŚCI:

TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

3

ZARZĄDZANIE II°
SPECJALNOŚCI:

MARKETING I ZARZĄDZANIE
SPRZEDAŻĄ
Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności
od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania
minimalnej grupy

Praca i kariera
 Biura projektowe przemysłu motoryzacyjnego
 Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne
 Centra i firmy logistyczne i spedycyjne
 Stacje diagnostyczne
 Miejskie zarządy dróg i ulic
 Zakłady utrzymania taboru
 Przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich
i towarowych
 Działy spedycyjne przedsiębiorstw transportu
drogowego i kolejowego
 Specjalistyczne komórki administracji rządowej
i samorządowej
 Spółki transportu kolejowego

41
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KIERUNKI STUDIÓW - I °

KIERUNKI STUDIÓW - II °

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ
NA STUDIACH II STOPNIA W WSEI, NA KIERUNKACH:

ADMINISTRACJA

PIELĘGNIARSTWO

INFORMATYKA

PIELĘGNIARSTWO

EKONOMIA

PSYCHOLOGIA

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

LOGISTYKA

PSYCHOLOGIA

INFORMATYKA

TRANSPORT

O

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA

PEDAGOGIKA

MECHATRONIKA

TRANSPORT

ZARZĄDZANIE
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STUDIA

PODYPLOMOWE
Studia
przeznaczone
są
dla
absolwentów
studiów
wyższych,
którzy zamierzają zdobyć nowe
umiejętności i nowy zawód oraz osób
pragnących zaktualizować posiadaną
wiedzę. Programy studiów tworzone
w oparciu o obowiązujące standardy
i zapotrzebowanie rynku pracy,
opiniowane
przez
pracodawców.
Zajęcia prowadzone przez wysoko
wykwalifikowanych
wykładowców
i
ekspertów
z
wieloletnim
doświadczeniem praktycznym.

Udogodnienia finansowe dla studentów,
absolwentów
i
kandydatów
na
studia
podyplomowe
pozwalające
obniżyć czesne. Bezpłatne materiały
dydaktyczne,
zawierające
treści
wykładów, prezentacji, testy, case
studies, akty prawne, konspekty. Studia
kończą się egzaminem końcowym
i/lub
obroną
pracy
dyplomowej,
a absolwenci otrzymują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DWA DYPLOMY
W DWA LATA
Studenci, którzy rozpoczną studia
na kierunku Administracja II st. mają
możliwość skorzystania z wyjątkowej
oferty połączenia studiów magisterskich
ze studiami podyplomowymi „RODO
w e-administracji i biznesie”.
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Programy studiów skonstruowane są
w taki sposób, żeby zagadnienia ze
studiów magisterskich i podyplomowych
wzajemnie się uzupełniały.
Absolwenci otrzymują dwa dyplomy
– ukończenia studiów magisterskich
i ukończenia studiów podyplomowych.

NOWOŚCI
 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 INSPEKTOR

- on-line

OCHRONY DANYCH
- on-line

 PROFILAKTYKA,

PORADNICTWO
I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 INTEGRACJA SENSORYCZNA

- on-line

Z TERAPIĄ RĘKI

- z elementami on-line

 INFORMATYKA

KRYMINALISTYCZNA

 CYBERBEZPIECZEŃSTWO

- z elementami on-line

- z elementami on-line

OBSZARY KIERUNKÓW

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
 Organizacja i zarządzanie  Finanse i rachunkowość
 Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami  Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
 Pedagogika  Psychologia i psychoprofilaktyka  Informatyka

OBSZARY KURSÓW I SZKOLEŃ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

STREFA ABSOLWENTA  CYBERLABORATORIUM WSEI
 KURSY SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 SZKOLENIA OTWARTE



Bonifikaty dla studentów
i absolwentów WSEI
0 zł opłata rekrutacyjna
 czesne niższe do 15%

KONTAKT:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
ul. Projektowa 4, pok. 218, 219
tel.: +48 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
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MIĘDZYNARODOWA
UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi
na całym świecie. Współpraca obejmuje m.in. organizowanie
konferencji, wykładów i seminariów, jak również program
wymiany studentów i pracowników naukowych, wymianę
studencką w ramach praktyk i staży zawodowych, prowadzenie
wspólnych
badań
naukowych,
wymianę
doświadczeń
i realizację projektów.

PROGRAM
ERASMUS +

Jedną z najważniejszych idei programu jest powszechny dostęp do zagranicznych
wyjazdów na studia lub praktyki do krajów UE. W ramach programu każdy student
WSEI ma możliwość zamieszkać w czasie studiów za granicą, sprawdzić swoje siły
w murach zagranicznych uczelni, podszkolić język, zdobyć doświadczenie zawodowe
lub zawrzeć ciekawe międzynarodowe znajomości.
Rekrutacja do programu jest bezpłatna, a w wymianach uczestniczyć może każdy
student naszej Uczelni. Każdy uczestnik programu otrzymuje stypendium finansowe
– jego kwota zależy od kosztów utrzymania w danym kraju.

Study in English
Studia w międzynarodowym gronie to czas zawierania przyjaźni i wymiany
doświadczeń z osobami z różnych kultur. Zderzenie młodych ludzi
z całego świata podczas pracy nad projektami to współcześnie jeden
z najpopularniejszych modeli współpracy zawodowej. Umiejętność pracy
w takim środowisku, bycie kreatywnym podczas międzynarodowej burzy
mózgów i umiejętność zarządzania taką grupą to ogromne atuty cenione
u pracodawców.
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Dla osób chcących połączyć zdobywanie
wykształcenia i doskonalenie języka
obcego idealnym wyborem będą studia
anglojęzyczne, które w WSEI można
podjąć na każdym poziomie nauczania
akademickiego: studiach licencjackich,
inżynierskich i magisterskich.

Studiuj

w języku angielskim

COMPUTER SCIENCE
•

FIRST CYCLE STUDIES (ENGINEERING)/SECOND CYCLE STUDIES (MASTER DEGREE)

ECONOMICS
•

SECOND CYCLE STUDIES (MASTER DEGREE)

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
•

FIRST CYCLE STUDIES (BACHELOR DEGREE)/SECOND CYCLE STUDIES (MASTER DEGREE)

NURSING
•

FIRST CYCLE STUDIES (BACHELOR DEGREE)

LOGISTIC
•

FIRST CYCLE STUDIES (ENGINEERING)

WYBIERAJĄC STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
 otrzymujesz dyplom ukończenia studiów w języku angielskim potwierdzający wysokie kwalifikacje
zawodowe
 podnosisz swoje kwalifikacje językowe i zapoznajesz się z fachową terminologią bez potrzeby
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i kursach
 studiujesz ze studentami z wielu krajów, poznajesz ich kulturę, tradycję i zawierasz niepowtarzalne
znajomości
 studiujesz w języku angielskim co daje wspaniałe przygotowanie do przyszłych wyjazdów na praktyki
zagraniczne i pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu
 nawiązujesz międzynarodowe kontakty wpływające pozytywnie na kształtowanie własnej ścieżki kariery

REKRUTACJA

Oferta edukacyjna studiów w języku angielskim kierowana jest zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców
Wykaz wymaganych dokumentów, opłaty i wysokość czesnego znajdziesz na stronie:

w w w. r e k r u t a c j a . w s e i . l u b l i n . p l
w zakładce

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
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ZASADY
REKRUTACJI
Zapraszamy od 4 maja 2021 r.
Forma tradycyjna

KROK

1

WYPEŁNIJ DOKUMENTY
Wejdź na stronę www Uczelni:
wypełnij i wydrukuj formularz zgłoszeniowy
wypełnij i wydrukuj ankietę rekrutacyjną
zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności
zapoznaj się z oświadczeniem RODO do umowy
Przygotowane formularze dołącz do dokumentów z kroku 2

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

KROK

Przygotuj:

2

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) oraz
świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Kserokopię dyplomu + supelement (dla kandydatów na II stopień)
2 fotografie legitymacyjne w wersji cyfrowej (3,5 x 4,5)
orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia)
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na
studia inżynierskie kierunek Informatyka i Cyberbezpieczeństwo,
Transport, Mechatronika, Logistyka oraz Pielęgniarstwo)

KROK
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3

ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW
Przyjdź do siedziby WSEI przy ul. Projektowej 4 w Lublinie i zgłoś się
do Biura Obsługi Studenta do 31 sierpnia 2021 r.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, sob. 8.00-15.00,
ndz. 8.00-13.00

Forma elektroniczna
Wypełnij i przygotuj dokumenty jw.
Skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na
adres bos@wsei.lublin.pl, w temacie wiadomości wpisz swoje
Nazwisko i Imię

Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Masz do wyboru:
GWARANTOWANE CZESNE STAŁE

Przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie
taka sama, co oznacza stałość i możliwość planowania
wydatków. Gwarantujemy, że wysokość czesnego na
wszystkich latach studiów, będzie zgodna z zawartą umową.
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GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku.
W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta.
Gwarantujemy, że wysokość czesnego na wszystkich
latach studiów, będzie zgodna z zawartą umową.

Szczegółowe cenniki znajdują się przy wybranych kierunkach studiów.

