


	 Słowo	„innowacja”	będące	w	nazwie	Uczelni	od	samego	początku,	stało	się	naszą	odpowiedzią	na	rze-
czywiste	potrzeby	naszych	studentów	i	pracodawców.	To	dla	nich	otworzyliśmy	Filię	w	Warszawie,	gdzie	stu-
denci	mają	możliwość	kształcenia	się	na	studiach	I	stopnia	na	kierunku	Pielęgniarstwo,	które	kończą	się	uzyska-
niem	tytułu	licencjat	pielęgniarstwa.	Akademia	WSEI	od	2007	roku	wykształciła	już	ponad	5	tys.	pielęgniarek	 
i	pielęgniarzy.
	 Wsłuchujemy	się	w	to,	co	mówi	rynek	pracy	i	dajemy	taką	ofertę	studentom,	która	jest	rzeczywiście	
potrzebna.	Współpraca	z	otoczeniem	biznesu,	włączanie	specjalistów	i	praktyków	bezpośrednio	w	proces	dy-
daktyczny	oraz	wdrażanie	do	programów	studiów	uwag	i	wymagań	pracodawców	sprawiły,	że	studenci	koń-
czący	naukę	w	Lubelskiej	Akademii	WSEI	nie	mają	problemów	z	zaplanowaniem	swojej	ścieżki	zawodowej.	
Według	ogólnopolskiego	systemu	monitorowania	Ekonomicznych	Losów	Absolwentów	szkół	wyższych	(ELA),	
prowadzonego	przez	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego,	97%	naszych	absolwentów	pracuje.	
	 Potencjał	 naszej	 Akademii	 to	 także	wysokiej	 klasy	 zaplecze	 badawcze	 i	 techniczne.	 Dzięki	 najno-
wocześniejszej	bazie	dydaktycznej,	kilkudziesięciu	laboratoriom	i	pracowniom,	studenci	mogą	jeszcze	lepiej	
rozwijać	konkretne	umiejętności	praktyczne,	przydatne	w	przyszłej	pracy	zawodowej.	Nauka	i	doświadczanie	
przyszłego	zawodu	stają	się	dla	nich	przyjemnością.
	 Od	kilku	 lat	mamy	do	czynienia	z	procesem	umiędzynarodowienia	edukacji	w	Polsce.	Obecnie	stu-
diuje	u	nas	1500	obcokrajowców,	pochodzących	z	24	krajów	świata.	W	ofercie	Akademii	WSEI	studenci	zagra-
niczni	otrzymują	dodatkowe	zajęcia	z	języka	polskiego,	pomoc	tutorów,	którzy	opiekują	się	nimi	bezpośrednio	 
i	pomagają	odnaleźć	się	w	polskiej	rzeczywistości.	
	 W	Lubelskiej	Akademii	WSEI	studenci	bezpośrednio	po	maturze	przeplatają	się	ze	studentami,	którzy	
mają	już	pewien	bagaż	doświadczeń	zawodowych.	Studia	u	nas	chętnie	podejmują	osoby	przekwalifikowują-
ce	się	zawodowo.	Wnoszą	oni	większą	motywację	do	procesu	dydaktycznego.	U	nas	znajdują	zrozumienie	dla	
swoich	potrzeb.

Drogi	Kandydacie,

Z	radością	powitamy	Cię	w	murach	naszej	Akademii.	Życzymy	Ci	wielu	sukcesów	i	niezapomnianych	doświadczeń.	

Do	zobaczenia!
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	 Lubelska	 Akademia	 WSEI	 to	 Uczelnia,	 która	 kształci	 na	 lubelskim	 rynku	 edukacyjnym	 od	
2000	 roku.	 Po	 23	 latach	 funkcjonowania	 w	 procedurze	 ewaluacji	 dyscyplin	 naukowych	 dołączyli-
śmy	 do	 grona	 uczelni	 akademickich,	 stając	 się	 Lubelską	 Akademią	 WSEI.	 To	 dla	 nas	 nowe	 wyzwanie	
i	 początek	nowej,	 ciężkiej	 pracy.	Zmiana	 statusu	 to	 nie	 zmiana	nazwy,	 bo	może	 zostać	 ta	 sama,	 ale	 zmia-
na	 charakteru	 Uczelni.	 Status	 uczelni	 akademickiej	 zobowiązuje.	 Uruchomiliśmy	 szkołę	 doktorską,	 bę-
dziemy	 prowadzić	 przewody	 doktorskie	 i	 habilitacyjne.	 W	 2022	 roku	 otrzymaliśmy	 pozytywną	 oce-
nę	 po	 akredytacji	 instytucjonalnej	 Europejskiego	 Stowarzyszenia	 Uniwersytetów	 jako	 jedna	 z	 6	 uczelni	 
w	kraju.

dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. Akademii WSEI

Rektor Lubelskiej Akademii WSEI

Słowo Rektora...
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40 000 ABSOLWENTÓW

9 000 

Dlaczego
studentem 

Akademii Wsei
war to zostac

1 450 STUDENTÓW  ZAGRANICZNYCH  
z 24 krajów świata 

SZKOŁA DOKTORSKA - UZYSKAJ STOPIEŃ DOKTORA 
Seminarium Doktorskie w dyscyplinach:  

INFORMATYKA techniczna i telekomunikacja oraz EKONOMIA i FINANSE

91%
POLECA AKADEMIĘ WSEI 

swoim znajomym

96%
WRÓCIŁO DO AKADEMII 

WSEI 
by podjąć dalsze 

kształcenie

STUDENTÓW  I SŁUCHACZY 
w roku akademickim 2022/23



studentem 
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i mocnej pozycji
na akademickiej mapie Polski

LATA DOŚWIADCZENIA
23 Wysoki poziom kształcenia w Akademii WSEI 

znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych 
instytucji oceniających jakość kształcenia  

w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty 
i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla 

Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów 
edukacyjnych, aktywnie wspierającej  swoich 

studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań 
zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

"Wykłady mistrzów" prowadzone  przez autorytety 
ze świata biznesu, nauki, medycyny.

Lubelska Akademia WSEI jest jedyną uczelnią 
niepubliczną w Polsce, która pomyślnie przeszła 
przez proces oceny EUA-IEP i jest wśród sześciu 
uczelni polskich, które dotychczas poddały się tej 

międzynarodowej procedurze ewaluacyjnej.

Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną 
i praktyczną wiedzę. 

Modułowy system nauczenia, 
którego głównym zadaniem jest połączenie 
solidnej wiedzy teoretycznej z nabywanymi 

umiejętnościami praktycznymi oraz KSZTAŁCENIE 
HYBRYDOWE - 50% zajęć on-line.

Studenci mogą liczyć na wsparcie pracowników 
akademickich i administracyjnych 

oraz partnerów biznesowych.

Połącz pracę i studia:  mała liczba dni zajęć 
 minimalna liczba zbędnych przerw „okienek” 

 1-2 egzaminy w semestrze, pozostałe w trakcie zajęć.

Wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z partnerami 
zagranicznymi, międzynarodowa wymiana studentów i pracowników, rekrutacja 

kandydatów międzynarodowych na studia prowadzone w języku polskim i angielskim.

76%
WYBRAŁO  AKADEMIĘ 

WSEI  
ze względu na atrakcyjną 

ofertę kształcenia

P R E S T I Ż

W Y S O K A  J A KO Ś Ć

D O Ś W I A D C Z E N I E

P R A K T Y C Z N O Ś Ć

PA R T N E R S T W O

E L A S T Y C Z N O Ś Ć

M I Ę D Z Y N A R O D OW Y C H A R A K T E R

IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME

Evaluated by 

www.iep-qaa.org
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Lubelska Akademia WSEI już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu 
na Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 
organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Nagrodę dla Akademii WSEI 
przyznano w kategorii Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe. W uzasadnieniu przyznania nagrody 
przeczytać możemy m.in., że po szczegółowej analizie działań Uczelni, Akademia WSEI prezentuje 
najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także 
realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

Akademia Wsei BEST
choice

Akademia WSEI otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2022. To nagroda 
przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” 
dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”. 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.

Diamentowe Wyróżnienie European Quality Certificate 2022 w Kategorii Nauka dla Lubelskiej Akademii 
WSEI. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-
badawczym, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań 
stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Certyfikat ten potwierdza rzetelność oraz 
dbałość Uczelni o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, 
oraz potwierdza jej najwyższą jakość.

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2021 jednogłośną decyzją przyznała 
Lubelskiej Akademii WSEI tytuł	Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services, za najwyższej jakości 
Usługi kształcenia studentów. Uczelnia została nagrodzona za działania związane z wdrażaniem, a także 
promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, zwłaszcza w zakresie usług edukacyjnych.

Prestiżowy Certyfikat Uczelnia Liderów 2022. Przyznanie Certyfikatu, który w 2022 roku ma już swoją XII 
edycję świadczy o tym, że w opinii niezależnych ekspertów Akademia WSEI kształci studentów zgodnie 
z potrzebami i wymogami rynku pracy, oraz  pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym 
i gospodarczym.

Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji 
Kierunków Studiów Studia z Przyszłością, Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością 2022 otrzymały 
kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia oraz Informatyka studia I stopnia realizowane  
w Lubelskiej Akademii WSEI.

Cer tyfikaty  
i wyróznienia 2022



7

 6 auli wykładowych

 5 dużych sal wykładowych

 40 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych

 9 pracowni komputerowych

 10 sal do zajęć w formie synchronicznej 
(bezpośrednie zajęcia on-line)

 obiekty dostosowane do potrzeb  
niepełnosprawnych

 siłownia

 monitoring

 Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki  
i Terapii

 Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 
 Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
 Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej
 Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeń-

stwa Publicznego
 Instytut Pielęgniarstwa oraz zmodernizowane 

pracownie pielęgniarstwa i psychologii

 Wirtualne laboratoria dla kierunku MECHA-
TRONIKA

E-Uczelnia

Baza dydaktyczna

LI CEA AKADEMICKIE
Akademickie Liceum Mistrzostwa 
Sportowego i Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące

CENTRUM INFORMACJI 
NAUKOWEJ 
zinformatyzowana
biblioteka z czytelnią
(42 000 egzemplarzy 
książek)

DOM STUDENTA  
o nowoczesnym designie  
dla 296 osób

DOGODNA LOKALIZACJA  
w pobliżu Uczelni mieści się  
przystanek MPK oraz  
stacja rowerów miejskich

ELEKTRONICZNA PORTIERNIA 
to elektroniczny wykaz wykładowców dostępny dla osób, 
które znajdują się w budynku Akademii WSEI , 
dzięki czemu łatwo i szybko znajdziesz wykładowcę

WI-FI

Plany zajęć i materiały z zajęć

Wzory dokumentów i podań

Informacje o konsultacjach z wykładowcami

E-indeks

E-biblioteka

Informacje o praktykach i stażach

Informacje o przyznanych stypendiach

Informacje o płatnościach

Zajęcia online będą się odbywać w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym,  
zapewniającym bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą

Kształcenie hybrydowe - 50% zajęć online

Elektroniczny bank praktyk i staży  (narzędzie on-line)
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Zajęcia prowadzone  są  
W JĘZ. POLSKIM  

I JĘZ. ANGIELSKIM

STUDIA MAGISTERSKIE LICENCJACKIE 

Filia w Warszawie
Lubelskiej Akademii Wsei

PIELĘGNIARSTWO

Siedziba Filii Akademii w Warszawie to nowoczesny budynek położony w samym centrum miasta, 
w pobliżu galerii handlowej Złote Tarasy, Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Stacja 
metra, Rondo ONZ oraz tramwaje i autobusy znajdują się w odległości zaledwie 150 m.

Lubelska Akademia WSEI w Warszawie dysponuje bazą dydaktyczną oraz infrastrukturą 
zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w programie studiów,  
w skład której wchodzą aule, sale dydaktyczne, pracownie informatyczne, pracownie językowe, 
w szczególności pracownia umiejętności pielęgniarskich. 

KONTAKT:
FILIA W WARSZAWIE LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI
ul. Twarda 14/16 , 00-105 Warszawa
tel.: +48 502 616 408
e-mail: rekrutacja.warszawa@wsei.eu

Obowiązuje limit miejsc. W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów, 
który zagwarantuje miejsce na studiach.
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INFORMATYKA I ° 

ZARZĄDZANIE I ° i  II °

Dodatkowo w przygotowaniu:

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA MAGISTERSKIE LICENCJACKIE 
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Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA

Celem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy dok-
torskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom 
wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań 
realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

STUDIA W JĘZ. POLSKIM 
I JĘZ. ANGIELSKIM

  sd@akademiawsei.eu

SEMINARIUM DOKTORSKIE
Celem Seminarium Doktorskiego jest umożliwienie osobom pracującym zawodowo uzyskania stopnia dok-
tora poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności indywidualnej pracy naukowej pod opieką mery-
toryczną promotora lub promotorów. W ramach seminarium doktorskiego istnieje możliwość przygotowania 
doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Doktorat wdrożeniowy po-
winien mieć praktyczny wymiar, pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie 
organizacji lub umożliwi opracowanie i wdrożenie oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego 
czy technologicznego w podmiocie zatrudniającym doktoranta.

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Doktorat wdrożeniowy to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcą 
jednocześnie rozwijać karierę naukową i zawodową. Głównym efektem jest przygotowanie rozprawy dok-
torskiej, która ma na celu udoskonalenie funkcjonowania firm. Jest to program Ministerstwa Edukacji i Nauki 
– Doktorat, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich, polegającej na kształceniu doktorantów we współ-
pracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami (podmioty współpracujące). Efektem 
kształcenia będzie wdrożenie przez podmioty i przedsiębiorców wyników prowadzonej przez doktorantów 
działalności naukowej.

Nowość!

STUDIA III° DOKTORANCKIE (8 semestrów)

Ogólnoakademicki profil studiów

SZKOŁĘ DOKTORSKĄ (dzienne) - bezpłatne ze stypendium

SEMINARIUM DOKTORSKIE - płatne

DOKTORAT WDROŻENIOWY- w ramach konkursu ministerialnego ze stypendium

W ramach naszej oferty, kandydatom na doktorantów proponujemy:

Ropoczęcie zajęć już w marcu!

Ropoczęcie zajęć już w październiku!



ZNAJDŹ STUDIA DLA SIEBIE

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do 
zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem 
skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy  
z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Studia MBA in Healthcare Management zwalniają 
z egzaminu państwowego o którym mowa w pro-
jekcie ustawy „o modernizacji i poprawie efektyw-
ności szpitalnictwa” z dnia 29 grudnia 2021 r. i po-
zwalają na wpisanie do listy menedżerów.

MBA
MASTER OF BUSINESS  
ADMINISTRATION Nowość!
MBA in Innovative Enterprise Management (Innowacyjne Zarządzanie Firmą) 
dla	kadry	menedżerskiej,	przedsiębiorstw	prywatnych	i	publicznych

MBA in Healthcare Management (Zarządzanie w Ochronie Zdrowia) 
dla	kadry	menedżerskiej	sektora	ochrony	zdrowia

MBA in Public and Community Management (Zarządzanie w Sektorze Publicz-
nym i Pozarządowym) dla	kadry	menedżerskiej,	przedsiębiorstw	prywatnych	i	publicznych,	
przeznaczone		dla	obecnych	i	przyszłych	menedżerów	przedsiębiorstw	publicznych	i	samorządowych	
oraz	innych	jednostek	i	instytucji	sektora publicznego

FIRMY PARTNERSKIE
 Coface Poland Factoring sp. z o.o.
 Flotex Polska sp. z o.o.
 Interbud-Lublin SA
 Nagel-Group I Nagel Polska sp. z o.o.
 Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
 Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
 WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k.
 Winhill Consulting Marek Rutkowski







KONTAKT
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

ul. Projektowa 4, pok. 208, 209
tel.: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.eu

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie, jak również w Filii Akademii WSEI 
w Warszawie.
Język wykładowy to polski lub angielski.
Forma prowadzenia zajęć: hybrydowo 50/50 - 50% w siedzibie Uczelni /50% on-line lub 100% on-line  
(w zależności od oczekiwań słuchaczy).
Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: warsztaty interaktywne z wykorzystaniem technik mul-
timedialnych, symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywi-
dualnie i w grupach, warsztaty.
Uczestnicy otrzymują nieograniczony dostęp do materiałów.
Prowadzący zajęcia to menedżerowie, specjaliści z różnych obszarów zarządzania, profesjonaliści z dużym 
doświadczeniem, zarówno w biznesie, jak i w nauczaniu, a także trenerzy stosujący nowoczesne, aktywizu-
jące metody przekazywania wiedzy oraz renomowani i uznani eksperci.












  www.podyplomowe.wsei.eu
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Ropoczęcie zajęć już w marcu!
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W roku akademickim 2022/2023 kierunek został poddany ocenie programowej Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej. Zespół oceniający pozytywnie ocenił spełnienie wszyst-
kich wymaganych kryteriów. Zwrócono uwagę na prawidłową realizację studiów o pro-
filu praktycznym, co zapewnia dobrze przygotowana kadra i współpraca z instytucjami 
oraz firmami z Lublina i regionu. Jako mocną stronę Uczelni wskazano infrastrukturę, 
która umożliwia realizację zajęć na wysokim poziomie zarówno w siedzibie Uczelni, jak 
i w formie zdalnej, dobrze wyposażoną Bibliotekę oraz to, że studenci mają możliwość 
korzystania ze specjalnych miejsc do odpoczynku i aktywnego spędzenia czasu takich 
jak siłownia i sala gimnastyczna.

FIRMY PARTNERSKIE
 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 Orange Polska SA
 Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
 Urząd Miasta Lublin
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Lublin

ADMINISTRACJA

	 Dyplom na kierunku Administracja jest uznawany we wszyst-
kich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji

	 Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku 
pracy

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesię-
cy , II st. - 3 miesiące

	 Zajęcia prowadzone są przez pracodawców i praktyków
	 1, maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
	Na studiach I st. studenci nie piszą pracy licencjackiej, zamiast 

tego opracowują w formie projektu rozwiązanie wybranego 
problemu w zakładzie pracy, który prezentują podczas egza-
minu licencjackiego i odpowiadają na dwa wylosowane pyta-
nia

	Na studiach II stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją 
podczas egzaminu dyplomowego

	 Kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne wykształ-
cenie, co podnosi konkurencyjność na rynku pracy

	 - Laboratorium Cyberbezpieczeństwa;
 - Wirtualne laboratoria informatyczne - oprogramowanie Symfonia;  
 - Laboratoria systemów audiowizualnych i technologii multi-

medialnych
	 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”. Pro-
gramy studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się 
uzupełniają. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończe-
nia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomo-
wych

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU
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Praca i kariera
 Instytucje administracji rządowej i samorządowej (m.in.: 

urząd miasta, urząd gminy, urząd wojewódzki)

 Organy administracji lokalnej

 Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

 Ośrodki pomocy społecznej

 Podmioty gospodarcze – obsługa administracyjna przed-
siębiorstw

 Państwowa Inspekcja Pracy

 Służby mundurowe (m.in.: Policja, Straż Graniczna, straż 
miejska) 

 Urzędy i izby skarbowe

 Urzędy Pracy

 Wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Stosował przepisy prawa w praktyce

 Rozwiązywał/a różnorodne problemy praktyczne, co 
będzie atutem na rynku pracy

 Posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie:

	wyszukiwania i interpretowania przepisów prawa

	przygotowywania projektów procedur, decyzji admi-
nistracyjnych i aktów prawnych

	posługiwania się narzędziami e-administracji i obsłu-
gi takich narzędzi

	pracy w grupie i pełnienia różnych funkcji w zespole

	podejmowania działań i decyzji w sytuacjach kryzy-
sowych

	stosowania specjalistycznej terminologii, w tym w ję-
zyku obcym na poziomie B2 (studia I st.) i B2+ (studia 
II st.)

 Rozwiązywał/a różnorodne zadania z zakresu admini-
stracji publicznej w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, 
europejskiej i globalnej

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

	 ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA  
PUBLICZNEGO

	 ZARZĄDZANIE I PRAWO W ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	 E-ADMINISTRACJA

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI:
ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA

PUBLICZNEGO,
ZARZĄDZANIE I PRAWO

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INFORMATYKA II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

2

ADMINISTRACJA II°

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

I POZARZĄDOWYM

3

ZARZĄDZANIE II°

Praktyczny profil studiów

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.
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AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO we współpracy z:  Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, 
2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej w Lublinie, Oddziałem Żandarmerii 
Wojskowej w Lublinie, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

FIRMY PARTNERSKIE
 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie
 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 Nadbużański Oddział Straży Granicznej
 Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
     im. Jerzego Witolda Różyckiego w Legionowie
 Oddział  Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

	 Dyplom na kierunku Bezpieczeństwo	Wewnętrzne jest uzna-
wany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy
	 2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
	Na studiach I stopnia studenci nie piszą prac licencjackich tyl-

ko przedstawiają rozwiązanie wybranego problemu, przygoto-
wane wcześniej w formie projektu i omawiają dwa zagadnienia 
z dostępnej listy zagadnień

	 Zajęcia w Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
	 Zawarte porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Poli-

cji w Lublinie w zakresie opiniowania i realizacji programów 
kształcenia, w tym praktyk i staży

	Współpraca z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyber-
przestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w Legionowie 
w zakresie koncentracji i koordynacji wysiłków na rzecz pro-
pagowania wiedzy na temat działań statutowych NCBC, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia pracy lub 
służby w NCBC przez studentów oraz absolwentów Lubelskiej 
Akademii WSEI

	 Ukończone studia dają szansę na pracę na stanowiskach ma-
jących na celu utrzymanie bezpieczeństwa w kraju, co prze-
kłada się na prestiż wykonywanego zawodu

	 Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu kry-
minalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, 
obrony narodowej oraz nauk wojskowych itp.

	 Kontakt i współpraca ze służbami mundurowymi, dająca po-
gląd na przyszłą pracę zawodową już na wczesnym etapie 
studiów

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
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Praca i kariera
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 Agencje ochrony osób i mienia

 Agencje detektywistyczne

 Instytucje administracji publicznej

 Jednostki samorządu terytorialnego

 Organizacje pozarządowe

 Państwowa Straż Pożarna

 Prokuratura

 Policja

 Siły Zbrojne RP

 Służba Celno-Skarbowa

 Straż Graniczna

 Straż miejska

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

 Służba Więzienna

 Zespoły reagowania kryzysowego

 Wojska Obrony Terytorialnej

 Żandarmeria Wojskowa

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Przygotowywał/a dokumentację dotyczącą zarządza-

nia kryzysowego, np. Plan zarządzania kryzysowego

 Współpracowywał/a w ramach zespołów zarządzania 
kryzysowego

 Analizował/a przyczyny powstania zagrożeń dla bez-
pieczeństwa państwa oraz będziesz umiał/a identyfi-
kować źródła zagrożenia

 Określał/a jakie czynności należy podjąć, aby prze-
ciwdziałać sytuacjom kryzysowym oraz będziesz 
umiał/a dobrać odpowiednie metody działania, aby 
zminimalizować ich negatywne skutki

 Rozwiązywał/a problemy wynikające ze stosowa-
nia procedur postępowania formacji policyjnych i Sił 
Zbrojnych RP

 Tworzył/a plany obrony cywilnej i  prawidłowo je sto-
sował/a

 Posługiwał/a się konkretnymi normami i regułami,  
w celu oceny stanu faktycznego i oceniał/a ich wpływ 
na bezpieczeństwo wewnętrzne

 Wykorzystywał/a techniki śledcze i taktyki kryminali-
styczne

 Wykorzystywał/a zasady działania i współpracy orga-
nów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości

SPECJALNOŚCI

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

	 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

SPECJALNOŚCI:
ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA

PUBLICZNEGO,
ZARZĄDZANIE I PRAWO

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PEDAGOGIKA II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

2

ADMINISTRACJA II°

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

I POZARZĄDOWYM

3

ZARZĄDZANIE II°

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.
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FIRMY PARTNERSKIE
 Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
 Urząd Miasta Lublin
 Urząd Statystyczny w Lublinie
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Lublin

STUDIA W JĘZ. POLSKIM (I°,II°)
I JĘZ. ANGIELSKIM (II°)

	 Ekonomia w Akademii WSEI to kierunek z 20-letnią tradycją
	 Dyplom na kierunku Ekonomia	jest uznawany we wszystkich 

krajach UE i nie wymaga nostryfikacji
	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy
	 2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
	Możliwość  studiowania w ramach programu ERASMUS+
	Nauka przy wykorzystaniu specjalistycznych programów 

komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np., 
Symfonia - oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych 
i średnich przedsiębiorstw,  Statistica oraz SPSS – statystycz-
na analiza danych oraz symulacyjnych gier menedżerskich 
praktyczna nauka biznesu i zarządzania

	 Programy studiów są dostosowywane do zmieniających się 
warunków na rynku pracy (wiedza na najwyższym poziomie)

	 Studia nakierowane są na zdobycie przez studentów nie tylko 
wiedzy z zakresu ekonomii, ale przede wszystkim, praktycz-
nych umiejętności i kompetencji

	 Studenci nauczą się jak funkcjonować w dynamicznie zmienia-
jącym się otoczeniu gospodarczym i nabędą też umiejętności 
niezbędne do własnego rozwoju oraz sprawnego poruszania 
się w świecie biznesu

	 2 DYPLOMY W 2 LATA: Studenci studiów II st. mają możliwość 
skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami 
podyplomowymi:  „Audyt wewnętrzny w gospodarce i ad-
ministracji”,  „Rachunkowość i Finanse”. Programy studiów 
magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniają. 
Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończenia studiów 
magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomowych. 

 Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w gospo-
darce i administracji” na podstawie dyplomu wydawanego przez 
Lubelską Akademię WSEI nabywają ustawowe uprawnienia do 
prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicz-
nych, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.).

 Absolwenci studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse” na 
podstawie dyplomu wydawanego przez Lubelską Akademię WSEI 
uzyskują możliwość ubiegania się o certyfikat Ministra Finansów 
uprawniający do podejmowania działalności gospodarczej polegają-
cej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bez konieczno-
ści zdawania egzaminu (po ukończeniu proponowanych przez naszą 
uczelnię studiów). Warunki szczegółowe zawarte są w rozdziale 8a 
ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r nr 
152, poz. 1223 ze zm.).

ATUTY KIERUNKU

EKONOMIA
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Absolwenci	studiów magisterskich	mogą	
kontynuować	edukację	na	studiach doktoranckich  

w	ramach	dyscypliny	ekonomia i finanse w	Lubelskiej	
Akademii	WSEI

Absolwenci	studiów I lub II stopnia	mogą	
kontynuować	edukację	na	studiach podyplomowych 
lub	studiach podyplomowych MBA	w	Lubelskiej	

Akademii	WSEI

Praca i kariera
 Administracja publiczna

 Analiza finansowa

 Audyt/Podatki

 Banki

 BHP

 Biura pracy

 Biura rachunkowe

 Biznes

 Controlling

 Doradztwo/Konsulting

 Firmy leasingowe

 Human Resources

 Marketing/Public Relations

 Nieruchomości

 Przedsiębiorstwa i instytucje badawcze

 Samorządy

 Stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla 
zarządzania

 Ubezpieczenia

 Własna działalność gospodarcza

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Opisywał/a procesy i zjawiska ekonomiczno-społecz-

ne

 Analizował/a jednostkowe zjawiska gospodarcze

 Wskazywał/a przyczyny i skutki podejmowanych 
przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe, 
decyzji ekonomicznych

 Oceniał/a racjonalność wyborów dokonywa-
nych przez konsumentów, podmioty gospodarcze  
i państwo

 Sporządzał/a zestawienia, raporty, analizy i prognozy, 
służące podejmowaniu decyzji w obszarach działalno-
ści gospodarczej

 Stosował/a odpowiednie metody i narzędzia groma-
dzenia i przetwarzania danych do opisu i zrozumienia 
zjawisk ekonomicznych, w tym techniki ICT

 Zbierał/a i analizował/a procesy powstawania i roz-
wiązywania problemów i kwestii społecznych oraz 
informacji o głównych grupach zagrożonych margina-
lizacją społeczną

 Udzielał/a pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i gru-
pom wymagającym interwencji

 Sporządzał/a projekty socjalne

 Prognozował/a przebieg procesów społecznych

 Rozumiał/a zależności między edukacją a rynkiem 
pracy, a na bezrobocie spojrzysz w ujęciu społecznym, 
zaczynając od rozumienia przyczyn zjawiska, kończąc 
zaś na umiejętności formułowania autorskich rozwią-
zań wspierających przeciwdziałanie bezrobociu

 Znał/a  zasady prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz nabędziesz umiejętności ich praktycznego 
zastosowania

SPECJALNOŚCI

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

	 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE  
W BIZNESIE

	 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW

	 RYNEK PRACY I POLITYKA SPOŁECZNA

SPECJALNOŚCI:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE  

W BIZNESIE,
ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

I RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 

I POZARZĄDOWYM

2

EKONOMIA II°

Praktyczny profil studiów

Ogólnoakademicki profil studiów

 

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

STUDIA DOKTORANCKIE
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FIRMY PARTNERSKIE
 Coface Poland Factoring sp. z o.o.
 Interbud-Lublin SA
 PKS Ryki Sp. z o.o.
 Stokrotka SA
 Urząd Miasta Lublin 
 Winhill Consulting Marek Rutkowski

	 Finanse	i	rachunkowość znajduje się na liście najpopularniejszych 
kierunków ostatnich lat - szeroki wachlarz możliwości  rozwo-
ju zawodowego

	W rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez „Per-
spektywy” w 2021 r. kierunek Finanse	i	rachunkowość sklasyfiko-
wał się na 1. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych

	 Dyplom na kierunku Finanse	i	Rachunkowość jest uznawany we 
wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy
	 2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
	 Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pra-

cy i prowadzi do  wielu możliwości zawodowych, pozwala na swo-
bodne poruszanie się po świecie finansów

	Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku nauko-
wego i dydaktycznego posiadają bogate doświadczenie w prakty-
ce gospodarczej

	Możliwość  studiowania w ramach programu ERASMUS+
	Nauka przy wykorzystaniu specjalistycznych programów kompu-

terowych wykorzystywanych w różnych branżach, np., Symfo-
nia - oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich 
przedsiębiorstw,  Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza da-
nych oraz symulacyjnych gier - praktyczna nauka biznesu i zarzą-
dzania

	 Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charak-
terze finansowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub do-
radczej w tym zakresie

	 Kształcenie zorientowane jest na praktykę.  Współpracujemy 
z  wieloma bankami i  znaczącymi firmami w  regionie, co bezpo-
średnio wpływa na jakość i aktualność przekazywanej wiedzy

	 Konstrukcja programu studiów umożliwia nabycie umiejętności 
współpracy w zespole, a także samodzielnego planowania i roz-
woju kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświadcze-
nie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów potwier-
dzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubieganie się  
o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modułów,  
w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

FINANSE  
I RACHUNKOWOŚĆ
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Praktyczny profil studiów

Praca i kariera
 Audyt / Podatki

 Banki

 Biura rachunkowe

 Biznes

 Centra badawcze

 Controlling

 Doradztwo/Konsulting

 Instytucje finansowe

 Instytucje rządowe

 Księgowość

 Organizacje pozarządowe

 Rewizja finansowa

 Służba cywilna

 Stanowiska kierownicze małych zespołów pracowników

 Ubezpieczenia

 Usługi

 Urzędy i izby skarbowe

 Własna działalność gospodarcza

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Znał/a mechanizmy, zjawiska i instrumenty finansowe 

oraz podstawy funkcjonowania typowe dla finansów 
prywatnych i publicznych

 Znał/a mechanizmy funkcjonowania rynków finanso-
wych

 Znał/a zasady podejmowania i realizacji inwestycji fi-
nansowych i rzeczowych oraz zasady ewidencji ope-
racji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finan-
sowych

 Znał/a metody oceny sytuacji finansowej podmiotów 
gospodarczych i organizacji oraz metody stosowane  
w finansach i rachunkowości do analizy danych jako-
ściowych i ilościowych

 Znał/a zasady podejmowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej

 Znał/a zasady podejmowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej

 Znał/a uwarunkowania profesjonalnego wykonywania 
zawodu w obszarze finansów i rachunkowości

 Stosował/a zasady tworzenia sprawozdań finanso-
wych i dokonywał/a analizy sprawozdań finansowych

 Przeprowadzał/a zarówno proste, jak i złożone analizy 
finansowe, w tym m.in.: analizy sprawozdań finanso-
wych, analizy wskaźnikowej, procesu budżetowania 
(planowania rzeczowo-finansowego), oceny opła-
calności projektów inwestycyjnych, sporządzania 
prognoz finansowych, wyceny instrumentów finanso-
wych oraz całych przedsiębiorstw

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 ANALIZA DANYCH I BIG DATA I DATA SCIENCE 
W FINANSACH

	 RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH

	 ZARZĄDZANIE PODATKAMI

SPECJALNOŚCI:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE  

W BIZNESIE,
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 

I POZARZĄDOWYM

2

EKONOMIA II°

Absolwenci	studiów I stopnia	mogą	kontynuować	
edukację	na	studiach podyplomowych	lub	studiach 
podyplomowych MBA	w	Lubelskiej	Akademii	WSEI

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

STUDIA DOKTORANCKIE

SPECJALNOŚCI
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STUDIA W JĘZ. POLSKIM (I°,II°)
I JĘZ. ANGIELSKIM (I°,II°)

FIRMY PARTNERSKIE
 Herbapol - Lublin SA
 PKS International Cargo SA
 Poczta Polska SA
 PZL - Świdnik SA
 Stokrotka Sp. z o.o.

	 Dyplom na kierunku Zarządzanie jest uznawany we wszystkich 
krajach UE i nie wymaga nostryfikacji

	 Praktyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku 
pracy

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy,  
II st. - 3 miesiące

	 Zajęcia prowadzą praktycy, którzy, na co dzień zarządzają 
dużymi firmami

	 2, maksymalnie 3 egzaminy w semestrze
	 Uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w oparciu 

o podpisane umowy. Dzięki temu pracodawcy współtworzą 
program studiów, dają wsparcie merytoryczne, zgłaszają swoje 
potrzeby i wymagania, co do przyszłych pracowników. Daje 
to pewność, że nabyte kompetencje będą przydatne w pracy 
zawodowej

	W Uczelni organizowane są cyklicznie warsztaty biznesowe, 
szkolenia, spotkania z podmiotami, które pomagają  
w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnych 
działalności gospodarczych

	 Dzięki współpracy z firmami studenci mają szansę na ciekawe 
praktyki, staże, pracę

	 2 DYPLOMY W 2 LATA: Studenci studiów II st. mają możliwość 
skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami 
podyplomowymi:  „Nowoczesne zarządzanie zasobami ludz-
kimi”. Programy studiów magisterskich i podyplomowych wza-
jemnie się uzupełniają. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy:  
1. ukończenia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów 
podyplomowych

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubieganie 
się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modu-
łów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

ZARZĄDZANIE
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Nowość!

Nowa specjalność:  
ZARZĄDZANIE W SPORCIE I REKREACJI 

(kurs	trenera	personalnego,	instruktora	siłowni	
–	za	dodatkową	opłatą)

Praca i kariera
 Agencje konsultingowe

 Administracja publiczna

 Banki

 Branża kosmetyczna, spożywcza, modowa, farmaceu-
tyczna, motoryzacyjna

 Biznes

 Doradztwo

 Działy HR

 Headhunter

 Instytucje finansowe

 Marketing

 Organizacje pozarządowe

 Organizacje sportowe (kluby sportowe, kluby fitness, 
obiekty rekreacyjno-sportowe itp.) 

 Produkcja

 Przemysł

 Public Relations

 Sprzedaż

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Posiadał/a wiedzę i umiejętności niezbędne do prowa-

dzenia własnego biznesu

 Rozumiał/a złożone procesy i zjawiska zachodzące  
w organizacjach i ich otoczeniu

 Posiadał/a umiejętności i kompetencje do rozpozna-
wania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z funkcjonowaniem organizacji

 Potrafił/a analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne 
oraz dokonywać wyboru właściwej decyzji w kluczo-
wych obszarach działalności organizacji

 Posiadał/a umiejętność wykorzystywania odpowied-
nich metod i narzędzi, w tym technik ICT, do właściwe-
go wykonywania zadań i realizacji celów organizacji

 Przygotowany/a do zarządzania współczesnymi orga-
nizacjami w warunkach niepewności i ryzyka, myśląc  
i działając w sposób przedsiębiorczy

SPECJALNOŚCI

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

	 E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ

	 MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

	 ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM  
I POZARZĄDOWYM

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

	 ZARZĄDZANIE W SPORCIE I REKREACJI

	 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

SPECJALNOŚCI:
ZARZĄDZANIE I PRAWO  

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 

I POZARZĄDOWYM

2

ADMINISTRACJA II°

Praktyczny profil studiów

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.
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FIRMY PARTNERSKIE
 Fizjokinezis Andrzej Kawęcki  
 Musi Lublin sp z o. o. 
 NZOZ Sanus Jacek Madej
 Revita Arkadiusz Sałbut
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
     im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie  
  Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” SA

STUDIA W JĘZ. POLSKIM 
I JĘZ. ANGIELSKIM

ATUTY KIERUNKU

FIZJOTERAPIA
Nowość!

	 Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku   
Fizjoterapia uzyskuje tytuł zawodowy magistra fizjoterapii

	 Studiując Fizjoterapię uzyskasz wiedzę oraz umiejętności nie-
zbędne do diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu oraz podej-
mowania działań na rzecz poprawy zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej

	 Podczas studiów poznasz szczegółowo anatomię ludzkie-
go ciała, dowiesz się jak wygląda przebieg wielu chorób oraz 
nauczysz się jak stosować fizjoterapię np. ćwiczenia, masaż, 
techniki manualne, elektroterapię, laseroterapię czy hydrote-
rapię

	 Zajęcia prowadzone są przez lekarzy i fizjoterapeutów posia-
dających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zawodzie

	 Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem no-
woczesnej infrastruktury Uczelni takiej jak Zakład Anatomii, 
Centrum Symulacji Medycznej, które standardem odpowia-
dają wymaganiom medycyny XXI wieku (wyposażone w stół 
anatomiczny 3D, fantomy, szkielety, modele anatomiczne)

	W programie kształcenia zaplanowano praktyki zawodowe  
w wymiarze 1560 godzin, które odbywają się w renomowa-
nych lubelskich szpitalach i poradniach rehabilitacyjnych 

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)
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 Nowy kierunek - nowy zawód:   
    Fizjoterapeuta

SPECJALNOŚCI

FIZJOTERAPIA TO:

Praktyczny profil studiów

FIZJOTERAPEUTA TO:

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
(10 semestrów)

	 FIZJOTERAPIA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ME-
DYCYNY, W TYM W OPIECE GERIATRYCZNEJ

	 FIZJOTERAPIA W SPORCIE

 zawód z obszaru nauk medycznych, 
który jest obecnie bardzo pożądany na 

rynku pracy. Jest to zawód  
o wysokim prestiżu i uznaniu w systemie 

ochrony zdrowia, ponieważ pozwala 
na samodzielne prowadzenie leczenia 

pacjenta.

 jeden z nielicznych kierunków  
w kraju, który akcentuje w programie 
możliwość wyboru określonej ścieżki 

zawodowej zgodnej z aktualnymi 
trendami obowiązującymi w zawodzie. 

 to kierunek pozwalający nawiązać 
pierwsze kontakty zawodowe  

w podmiotach medycznych, w których 
realizowane są zajęcia praktyczne.

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Profesjonalistą w świadczeniu usług fizjoterapeutycz-

nych

 Potrafił/a dobierać różne metody fizjoterapii odpowied-
nie do potrzeb pacjenta i jego wieku (ćwiczenia, masaż, 
techniki manualne, elektroterapia, laseroterapia czy hy-
droterapia)

 Pracował/a z pacjentami w przebiegu różnych chorób, 
nauczysz się jak postępować ze sportowcami, dziećmi, 
kobietami w ciąży, osobami starszymi

 Potrafił/a stosować fizjoterapię m. in. w ortopedii i neu-
rologii, reumatologii, chirurgii i neurochirurgii, kardiologii 
i kardiochirurgii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, choro-
bach wewnętrznych, psychiatrii, onkologii i medycynie 
paliatywnej

 Potrafił/a prowadzić fizjoterapię w urazach sportowych 

 Diagnozował/a i prowadził/a fizjoterapię dzieci z wada-
mi postawy

 Przygotowany/a do samodzielnego wykonywania za-
wodu fizjoterapeuty począwszy od diagnozy po plano-
wanie i prowadzenie procesu fizjoterapii

Praca i kariera
	Domy pomocy społecznej

	Hospicja

	Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnia-
niem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu

	Kliniki, oddziały rehabilitacji

	Ośrodki dla osób niepełnosprawnych

	Ośrodki sportowe, rekreacyjne

	Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego

	Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia

	Szpitale i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci i dorosłych

	Środowiskowa opieka nad chorymi w domu

	Wellness&SPA

	Zakłady rehabilitacyjne, opiekuńcze, pielęgnacyjne
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Szkoły ponadgimnazjalne i szkoły średnie 

objęte projektem Akademii WSEI "Szkoła pod patronatem".

FIRMY PARTNERSKIE
 Kuratorium Oświaty w Lublinie
 Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

 Studenci I stopnia w trybie stacjonarnym odbywają 6-mie-
sięczne praktyki

 Zajęcia prowadzone są 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 magisterską i broni 

ją na egzaminie dyplomowym
 Atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy
 Współpraca z instytucjami i praktykami zawodu
 Aktywny udział w badaniach i konferencjach naukowych
 Innowacyjne metody prowadzenia zajęć
 Znajomość procesów psychologicznych pozwala na łatwe ko-

munikowanie się z ludźmi i docieranie do nich
 Studia na kierunku Pedagogika	w połączeniu z innymi nauka-

mi humanistycznymi dają szeroki wachlarz możliwości zawo-
dowych

 Pedagogika to kierunek, który można nazwać interdyscypli-
narnym, a co za tym idzie, oferującym zdobycie wszechstron-
nych umiejętności

 Pedagodzy są więc skuteczni w negocjacjach oraz w trakcie 
rozwiązywania poważnych konfliktów między pracownikami, 
dlatego ich umiejętności są tak cenione wśród pracodawców

 Ukończenie studiów pedagogicznych stwarza wiele możliwo-
ści pracy na różnych szczeblach nauczania

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

PEDAGOGIKA
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SPECJALNOŚCI

Praca i kariera
	Animator

	Asystent rodziny

	Organizacje pozarządowe

	Ośrodki pomocy społecznej

	Wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych typu dziennego, rodzinnego, socjalizacyjnego i in-
terwencyjnego

	Świetlice terapeutyczne i klasy integracyjne

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
	Animował/a, monitorował/a i dokonywał/a ewaluacji 

zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowaw-
czych

	Współpracował/a z innymi specjalistami w zakresie 
oddziaływań edukacyjnych i opiekuńczych

	Diagnozował/a potrzeby, możliwości, ograniczenia 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz indywidualizował/a 
procesy kształcenia, wychowania i terapii pedagogicz-
nej

	Skutecznie stosował/a zasady samooceny, oceny 
wspierającej i informacji zwrotnej

	Prowadził/a skuteczne negocjacje i mediacje niezbęd-
ne do realizacji projektów profilaktycznych, resocjali-
zacyjnych, socjalnych i terapeutycznych  oraz doko-
nywał/a ich ewaluacji

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

	 PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (dla osób po-
siadających już uprawnienia nauczycielskie)

	 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

	 TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WCZESNYM 
WSPOMAGANIEM ROZWOJU

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I TERAPEUTYCZNA

	 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

SPECJALNOŚCI:
PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA,

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WCZESNYM  

WSPOMAGANIEM ROZWOJU

PSYCHOLOGIA II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA,

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA,
PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA,

PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC 
PSYCHOLOGICZNA

2

PEDAGOGIKA II°

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

Praktyczny profil studiów
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W
	 Pedagogika	Przedszkolna	 i	Wczesnoszkolna to jedyne studia, 

które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela 
wczesnej edukacji

	 Praktyczny program studiów dostosowany jest do potrzeb pra-
cy w przedszkolach i klasach I-III

	 Studia te przygotowują do prowadzenia profesjonalnego pro-
cesu nauczania i wychowania dziecka w okresie przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym

	 Pedagogika	 Przedszkolna	 i	Wczesnoszkolna to kierunek dla 
ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, 
a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, 
opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

	 Studenci w trakcie studiów odbywają 480 godzin praktyk za-
wodowych

	Nauka trwa 5 lat  i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra
	 Uczelnia posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do 

prowadzenia studiów na kierunku  Pedagogika	Przedszkolna	 
i	Wczesnoszkolna

	 Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifi-
kacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującym standardem 
kształcenia nauczycieli

	 Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracow-
ników naukowych i  praktyków

	 Liczne zajęcia warsztatowe, przygotowujące do pierwszych 
praktyk w szkołach lub przedszkolach

	 Atrakcyjność studiów stanowią: wysoka jakość kształcenia, 
integralność działań i innowacyjność w przygotowaniu do 
zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

PEDAGOGIKA  
PRZEDSZKOLNA  

I WCZESNOSZKOLNA

Szkoły ponadgimnazjalne i szkoły średnie 

objęte projektem Akademii WSEI "Szkoła pod patronatem".
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Praca i kariera
 Placówki samorządowe zajmujące się opieką i wychowa-

niem dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkol-
nym

 Poradnie pedagogiczno-psychologiczne

 Przedszkola

 Żłobki

 Szkoły na poziomie klas I-III

 Świetlice

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Posiadał/a  wiedzę, umiejętności metodyczne i kompe-

tencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji dziec-
ka

 Organizować i prowadzić innowacyjną działalność 
edukacyjno - badawczą  z dziećmi w przedszkolu  
i w klasach I-III szkoły podstawowej.

 Planować oraz konstruktywnie projektować zróżni-
cowane sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, ana-
lizować oraz generować rozwiązania konkretnych 
problemów pedagogicznych, prognozować ich dalszy 
przebieg oraz dokonywać skutecznej ewaluacji  wła-
snej pracy

 Zgodnie z założeniami  koncepcji edukacji zintegrowa-
nej kreatywnie uprawiać metodykę aktywną w zakre-
sie wszystkich obszarów edukacyjnych, realizować 
cele ogólne i szczegółowe, dobierać twórcze, oglądo-
we oraz dyskusyjne metody pracy z dziećmi ze zróż-
nicowanymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, 
uatrakcyjniać formy organizacyjne zajęć oraz stoso-
wać innowacyjne środki dydaktyczne

 Dostrzegać, analizować i interpretować różne zjawiska 
społeczne, wykorzystywać wiedzę psychologiczną, 
filozoficzną i socjologiczną oraz  procedury badawcze 
do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedago-
gicznych

TRYB STUDIÓW

STUDIA MAGISTERSKIE 5-LETNIE 
JEDNOLITE (10 semestrów)

	 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA

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 
wychowania przedszkolnego  
i edukacji wczesnoszkolnej.

Praktyczny profil studiów

*  Patronat nad kierunkiem studiów 
sprawuje Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej  

na podstawie podpisanej umowy.
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MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ: odwzorowane 
sale szpitalne, fantomy i cała gama specjalistycznego sprzętu medycznego za ponad 3 
miliony złotych pozwalają studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpi-
talny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pra-
cy z prawdziwymi pacjentami. Podczas zajęć studenci ćwiczą w oparciu o scenariusze 
zajęć przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji 
obserwują pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego.

FIRMY PARTNERSKIE
 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
     im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
    Specjalistyczny w Chełmie 
 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława
     Kaczyńskiego w Lublinie
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

	 Dyplom na kierunku Pielęgniarstwo jest uznawany we wszyst-
kich krajach UE

	 Podstawowym celem kształcenia na kierunku  Pielęgniarstwo 
jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
pielęgniarstwa, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczegól-
nym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako 
dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycz-
nych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodziel-
ną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową  
w systemie opieki zdrowotnej

	 Praktyczne programy studiów dostosowane do zadań, które 
mają realizować w pracy absolwenci

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki zawodowe god-
ne ze specjalnościami

	Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, 
ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko 
wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną

	Na studiach I stopnia student pisze pracę dyplomową i broni ją 
na egzaminie dyplomowym, który obejmuje także część prak-
tyczną (zgodnie ze standardem kształcenia)

	Na zakończenie studiów II stopnia student pisze pracę magi-
sterską i broni ją na egzaminie dyplomowym

	Współpraca z wieloma instytucjami ochrony zdrowia
	 Zajęcia prowadzone są w Monoprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej. To dedykowane tylko temu kierunkowi laborato-
rium,  pozwala na najwyższą jakość studiów.

	 Studia realizowane są również w Filii Lubelskiej Akademii 
WSEI w Warszawie

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

PIELĘGNIARSTWO
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STUDIA W JĘZ. POLSKIM (I°,II°)
I JĘZ. ANGIELSKIM (I°)

Praca i kariera
 Jednostki systemu ratownictwa medycznego

 Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej

 Placówki nauczania i wychowania

 Podmioty lecznicze

 Sanatoria

 Szpitale

 Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze

 Zakłady opiekuńczo-lecznicze

 Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

 Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Udzielał/a świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą me-

dyczną w zakresie promowania zdrowia, zachowania 
zdrowia i zapobiegania chorobom

 Sprawował/a opiekę pielęgniarską nad chorym, nie-
pełnosprawnym i umierającym

 Pracował/a zgodnie z zasadami etyki zawodowej,  
z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta

 Komunikował/a się w miejscu pracy, organizował/a 
pracę własną, nawiązywał/a współpracę w zespołach 
opieki zdrowotnej oraz inicjował/a i wspierał/a działa-
nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

 Ordynował/a leki i określone wyroby medyczne zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa oraz profesjo-
nalnie podchodził/a do strategii marketingowych prze-
mysłu farmaceutycznego

 Prowadził/a prace naukowo-badawcze w zakresie pie-
lęgniarstwa

 Kierował/a i zarządzał/a zespołami pielęgniarek  
i położnych

TRYB STUDIÓW

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

STUDIA POMOSTOWE (2 lub 3 semestry)

Głównym celem jest poprawa jakości 
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, 

poprzez zajęcia w warunkach 
symulujących rzeczywiste zadania 

w pracy pielęgniarek w szpitalu. 
Fantomy przypominające człowieka 

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 pielęgnowaniem pacjenta 
zwłaszcza wobec skomplikowanych 

problemów medycznych.

ZAJĘCIA W MONOPROFILOWYM 
CENTRUM SYMULACJI 

MEDYCZNEJ

Praktyczny profil studiów
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AKADEMICKIE CENTRUM PSYCHOPROFILAKTYKI I TERAPII  
To niepubliczna poradnia psychologiczna, posiadającą doskonale wyposażone laboratoria 
psychologiczne, gabinety terapeutyczne oraz sale do diagnostyki sportowo-ruchowej. 
Celem jego działania jest udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, studentom, osobom 
dorosłym, szkołom czy też innym organizacjom, poprzez działalność diagnostyczną, 
poradniczą, terapeutyczną, konsultacyjną oraz treningową. Centrum posiada również 
bogatą ofertę szkoleń i warsztatów.

  www.centrumpsychologiczne.wsei.lublin.pl/

Ofer ta:

	 Programy studiów na kierunku Psychologia dostosowane są do 
potrzeb rynku pracy

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki zgodne ze spe-
cjalnościami

	 Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i prakty-
ków (specjalistów, trenerów i terapeutów)

	 Jednolite studia magisterskie posiadają międzynarodowy certy-
fikat 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

	 Kurs ze Statystyki w psychologii jest objęty akredytacją firmy 
Predictive Solutions

	Na zakończenie studiów I stopnia student  pisze pracę dyplomo-
wą i broni ją na egzaminie dyplomowym 

	Na zakończenie studiów II stopnia student  pisze pracę magi-
sterską i broni ją na egzaminie dyplomowym 

	 Psychologia jednolite magisterskie: na zakończenie studiów  
student  pisze pracę magisterską i ją broni na egzaminie dyplo-
mowym

	 Studenci mają do dyspozycji: Laboratorium Pomocy Psy-
chologicznej, Laboratorium Psychologii Transportu, La-
boratorium Psychologii Eksperymentalnej (a w nim pra-
cownie: Badań Psychofizycznych, Badań Poznawczych  
i Psychometrycznych oraz Neuropsychologii Eksperymental-
nej i Neurocybernetyki), a także Laboratorium Metod Diagno-
stycznych

	 Absolwent studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magister-
skich otrzymuje pełne uprawnienia do  wykonywania zawodu 
psychologa

	 Każda ścieżka specjalnościowa ma swój odrębny program do-
stosowany do zainteresowań i predyspozycji studenta

	 Studia na kierunku Psychologia	 nastawione są na zdobywa-
nie umiejętności praktycznych, m.in. w ramach diagnozowania, 
profilowania, wydawania opinii czy prowadzenia terapii

ATUTY KIERUNKU

PSYCHOLOGIA
System	Akredytacji	i	Certyfikacji	 

Predictive	Solutions	 
działa	pod	Patronatem	IBM	Polska
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Praca i kariera
	Placówki rozwoju i wychowania (m.in. żłobki, przedszko-

la, szkoły, ośrodki wychowawcze, domy dziecka, ośrodki 
szkolno-wychowawcze)

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

	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. poli-
cja, sądy, ośrodki resocjalizacyjne dla młodzieży, zakła-
dy karne, organizacje pozarządowe)

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

NABYTE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
	Dysponował/a wszechstronną (uzależnioną od pozio-

mu studiów) i w pełni aktualną wiedzą ważną dla wspo-
magania człowieka

	Posiadał/a szerokie kompetencje społeczne, umoż-
liwiające zarówno rozumienie współczesnego czło-
wieka i świata, swojego miejsca i roli w nim (zarówno 
osobistej jak i zawodowej), konieczności nieustające-
go rozwoju i doskonalenia osobowego (w tym zawo-
dowego), czy współdziałania z innymi specjalistami  
w rozwiązywaniu istotnych problemów jednostek  
i grup społecznych. W szczególności nabędziesz wie-
dzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do:

	Diagnozowania mechanizmów psychologicznych 
prawidłowego i dysfunkcjonalnego rozwoju i stylu 
życia

	Analizowania zachowania człowieka oraz prowa-
dzenia na różnym poziomie działań diagnostycz-
nych i pomocowych

	Zapewniania pomocy psychologicznej osobom  
w różnym wieku, będącym w kryzysie lub doświad-
czających trudności osobistych i życiowych

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

	Prowadzenia działań profilaktycznych i terapeu-
tycznych w naturalnych i instytucjonalnych środo-
wiskach życia i rozwoju

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)
	 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

(PSYCHOLOGIA BIZNESU)
	 PSYCHOLOGIA KLINICZNA (w przygotowaniu)
	 PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA
	 PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLO-

GICZNA

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)
	 PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
	 PSYCHOLOGIA W PROMOCJI ZDROWIA
	 PSYCHOLOGIA W REKLAMIE I MARKETINGU
	 PSYCHOLOGIA W RESOCJALIZACJI

SPECJALNOŚCI

STUDIA MAGISTERSKIE
5-LETNIE JEDNOLITE (10 semestrów)
	 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

(PSYCHOLOGIA BIZNESU)
	 PSYCHOLOGIA KLINICZNA (w przygotowaniu)
	 PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA
	 PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLO-

GICZNA

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW  
(od 6 do 8 semestrów)
dla osób, które po 2000 roku uzyskały tytuł magistra lub 
licencjata w zakresie nauk o zdrowiu, humanistycznych  
lub społecznych.

SPECJALNOŚCI:
PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA,

PSYCHOLOGIA KLINICZNA 
PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA, 

PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC 
PSYCHOLOGICZNA

ZARZĄDZANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

2

PSYCHOLOGIA II°

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

Ogólnookademicki profil studiów
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	 Program kształcenia przypisany został do grupy zawodów 

medycznych, którego celem jest pomoc w procesie leczenia  
i rehabilitacji chorych

	 Koncepcja studiów jest autorskim programem, wyróżniającym się 
na tle innych uczelni w Polsce, która mocno akcentuje proces reha-
bilitacji w przywracaniu pacjenta do zdrowia

	 W programie studiów wyodrębnione zostały moduły dotyczące pracy z: 
  dziećmi,
  osobami w wieku geriatrycznym i osobami z zaburzeniami neurologicznymi,
  osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi,
  osobami z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu
	 Zajęcia prowadzone są w  ciekawy i przystępny sposób przez prakty-

ków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program przewiduje zaję-
cia kliniczne ukazujące zawód terapeuty w rzeczywistych warunkach 
prac

	 Praca terapeuty polega na integracji intelektu i ciała a jej celem jest 
przywrócenie sprawności umysłowej, poznawczej i ruchowej różnych 
grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze) ze stwierdzo-
ną niepełnosprawnością

	 Studenci nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do pracy  
z pacjentem poprzez realizację 6-miesięcznych praktyk zawodowych  
w renomowanych lubelskich podmiotach medycznych o szerokim 
spektrum specjalności

	 Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa z Rehabi-
litacją otrzymują dyplom uznawany przez pracodawców na terenie 
Unii Europejskiej będący potwierdzeniem realizacji programu stu-
diów zgodnego ze standardami ustalonymi przez Światową Federa-
cję Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zaję-
ciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE)

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

TERAPIA  
ZAJĘCIOWA  
Z REHABILITACJĄ

Nowość!
 Nowy kierunek kształcenia. 
   Medyczny zawód przyszłosci :)
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 Nowy kierunek kształcenia. 
   Medyczny zawód przyszłosci :)

Praca i kariera
 Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (od-

działy szpitalne, szpitalne oddziały dzienne, ośrodki psy-
chiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pie-
lęgnacyjno-opiekuńcze)

 Sanatoria

 Warsztaty terapii zajęciowej

 Hospicja

 Ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami, specjalistycz-
ne ośrodki dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysło-
wym

 Ośrodki sportowo-rekreacyjne

 Instytucje szkolnictwa specjalnego, przedszkola i szkoły 
integracyjne

 Świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne  
i środowiskowe

 Placówki resocjalizacyjne i interwencyjne

 Indywidualna praktyka terapeutyczna

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Podejmował/a działania diagnostyczne niezbędne do 

oceny stanu zdrowia pacjenta (dzieci, młodzieży, do-
rosłych, osób starszych) oraz planował odpowiedni 
program terapii

 Sprawował/a  opiekę nad swoimi podopiecznymi, czę-
sto ucząc ich wykonywania na nowo różnych, podsta-
wowych czynności. Prowadził/a tym samym pewnego 
rodzaju psychoterapię, która zakłada również wyko-
rzystywanie takich metod jak np.:

	arteterapia (muzykoterapia, bajkoterapia, bibliotera-
pia itp.),

	ergoterapia (rzeźbiarstwo, malarstwo i inne formy 
rękodzieła),

	estetoterapia (obcowanie z naturą i sztuką),
	socjoterapia (m.in. spacery, gimnastyka, relaksacja)

 Przygotowany/a do pracy w różnych środowiskach,  
w których mogą funkcjonować osoby z różnorodnymi 
potrzebami, prowadząc:

	rehabilitację procesów poznawczych (procesów 
pamięciowych, uwagi, funkcji językowych) w prze-
biegu chorób neurologicznych mózgu: Parkinsona, 
Alzheimera, padaczki, udarów mózgu, nowotworów 
mózgu

	rehabilitację pacjentów w przebiegu chorób psy-
chiatrycznych: depresji, nerwicy, schizofrenii

	terapię zaburzeń zachowania w chorobach takich 
jak: zespół Aspergera, autyzm, zespół Downa

	trening relaksacyjny oraz poznasz techniki masażu 

SPECJALNOŚCI

STUDIA I° LICENCJACKIE (6 semestrów)

	 TERAPIA ZAJĘCIOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

	 TERAPIA ZAJĘCIOWA DOROSŁYCH I OSÓB 
STARSZYCH

Terapeuta/Rehabilitant pracuje z osoba-
mi ze szczególnymi potrzebami - w tym  
z osobami przewlekle chorymi, osobami 

z niepełnosprawnościami, osobami  
z ograniczeniami w funkcjonowaniu czy 
osobami wykluczonymi społecznie lub 

zagrożonymi wykluczeniem.

960 godzin praktyk zawodowych  
w renomowanych lubelskich podmiotach 
medycznych o szerokim spektrum spe-

cjalności pod opieką lekarzy, pedagogów, 
terapeutów.

Absolwent po ukończeniu studiów ma 
możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych 
w formie studiów podyplomowych np.  

z zakresu logopedii	z	alternatywną	 
i	wspomagającą	komunikacją,	oligofreno-
pedagogiki,	edukacji	i	terapii	osób	z	zabu-
rzeniami	ze	spektrum	autyzmu,	integracji	
sensorycznej	z	terapią	ręki i innych, co 
zwiększa jego szanse na rynku pracy.

Praktyczny profil studiów

 

 

FIRMY PARTNERSKIE
  Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
  Fundacja ASDreamer
  Fundacja Fuga Mundi
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława 
     Kaczyńskiego w Lublinie 
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26  im. Janusza Korczaka
     w Lublinie
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INFORMATYKA
LABORATORIUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA  
to najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej 
Polsce. W ramach Laboratorium realizowane są projekty szkoleniowe 
oraz techniczne.

FIRMY PARTNERSKIE
 Asseco Data System s.a
 DEVCOMM ICT
 EDGE ONE SOLUTION sp. z o.o.
 INFINITE sp. z o.o.
 MIKROBIT sp. z o.o.
 NETRIX s.a.
 PYRAMID GAMES s.a

ATUTY KIERUNKU

 Dyplom na kierunku Informatyka jest uznawany we wszyst-
kich krajach UE

 Studia informatyczne należą do najpopularniejszych i najczę-
ściej wybieranych

 Zajęcia prowadzone są w Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, 
Laboratorium Bezpieczeństwa Usług Sieciowych, Laborato-
rium Realizacji Nagrań Audio-Wideo i Aplikacji Multimedial-
nych, Laboratorium Usług Sieciowych IP, Laboratorium Sys-
temów Audiowizualnych i Technologii Multimedialnych

 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, no-
woczesne w pełni wyposażone laboratorium z możliwością 
fizycznego podziału na dwie strefy Blue team i Red Team, Fo-
rensic Team

 Ćwiczenia, konferencje, spotkania i wyjazdy poświęcone   
doskonaleniu kompetencji studentów realizowane są  przy  
współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyber-
przestrzeni (jednostka Ministerstwa Obrony Narodowej)

 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 9 miesięcy,  
II st. - 3 miesiące

 Zajęcia prowadzone są przez wybitnej klasy profesorów  
z dziedziny informatyki oraz praktyków z wieloletnim do-
świadczeniem pracujących w firmach informatycznych przez 
co masz gwarancję poznania i nauki na profesjonalnych narzę-
dziach takich jak: Cisco Packet Tracer , Nod Endpoint Security,  
Microsoft SQL Server, Oracle Database, Power BI, WordPress 
czy Android Studio

 Przewaga zajęć praktycznych w formie laboratoriów kompute-
rowych

 Dzięki współpracy z dużymi firmami związanymi z branżą IT, 
np. Asseco Data Systems studenci mają szansę na ciekawe 
praktyki i staż

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)



STUDIA W JĘZ. POLSKIM (I°,II°)
I JĘZ. ANGIELSKIM (I°)
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Praca i kariera
	Administrator systemów bazodanowych

	Analityk danych

	Analityk Bezpieczeństwa Informacji

	Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, szczególnie 
gdzie wykorzystywane są systemy analityczne klasy BI

	Inżynier ds. bezpieczeństwa

	Inżynier danych

	Inżynier  ds. oprogramowania

	Kierownik działu informatyki w urzędach i instytucjach 
państwowych

	Konsultant ds. Bezpieczeństwa

	Programista aplikacji mobilnych

	Projektant oprogramowania

	Projektant systemów bezpieczeństwa

	Projektant systemów komputerowych

	Specjalista informatyk

	Specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci 
komputerowych

	Tester systemów informatycznych

	Wdrożeniowiec systemów informatycznych

	Web developer

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
	Posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii 

oprogramowania, doboru środowisk programistycz-
nych oraz narzędzi do projektowania, implementacji  
i testowania systemów informatycznych, w tym aplika-
cji internetowych

	Projektował/a, wdrażał/a i zarządzał/a nowoczesny-
mi aplikacjami multimedialnymi, w tym funkcjonują-
cymi w różnorodnych obszarach dostarczania usług 
teleinformatycznych

	Projektował/a, wdrażał/a i utrzymywał/a sieci kom-
puterowe oraz systemy komputerowe/informatyczne 
ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa

	Analizował/a sposoby funkcjonowania systemów 
komputerowych i sieciowych oraz diagnozował te sys-
temy przy użyciu dostępnego oprogramowania i  na-
rzędzi sprzętowych

	Tworzył/a cyber-zabezpieczenia systemów informa-
tycznych oraz znał/a zasady zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa firm i przedsiębiorstw

	Eksplorował/a i wydobywał/a z danych kluczowe 
wskaźniki istotne dla biznesu oraz potrafił/a wykorzy-
stać technologie cyfrowe w biznesie

	Potrafił analizować dane w profesjonalnych narzę-
dziach analitycznych

	Przygotowany/a do uzyskania certyfikatów branżo-
wych

STUDIA II° MAGISTERSKIE (4 semestry)

	 CYBERBEZPIECZEŃSTWO

	 PROGRAMOWANIE I ANALIZA DANYCH

	 TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

STUDIA I° INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

	 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I TECHNOLO-
GIE MOBILNE

	 CYBERBEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE  
SIECIOWE

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI:
CYBERBEZPIECZEŃSTWO,

PROGRAMOWANIE I ANALIZA DANYCH,
TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

2

INFORMATYKA II°

Praktyczny profil studiów

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

STUDIA DOKTORANCKIE
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FIRMY PARTNERSKIE
 Colian sp. z o.o.
 Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy
 ELEKTRO-SPARK sp. z o.o
 Fabryka Cukierków PSZCZÓŁKA s.a.
 Instytut Transportu Samochodowego
 LEMONEX s.a
 Nagel-Group I Nagel Polska sp. z o.o.
 Stokrotka Sp. z o.o.
 Quantum Qguar sp. z o.o. 

	 Dyplom na kierunku Logistyka jest uznawany we wszystkich 
krajach UE i nie wymaga nostryfikacji

	 Program nauczania odpowiada aktualnym potrzebom praco-
dawców

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy
	 Zajęcia prowadzone są przez praktyków
	Maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
	 Studia logistyczne są zaliczane do grona interdyscyplinar-

nych, co oznacza, że student zdobywa szeroką wiedzę na te-
mat różnych procesów związanych z zarządzaniem, ale także 
z zakresu techniki, informatyki i spedycji

	 Logistyka to dziedzina, na którą składa się przede wszystkim 
transport i magazynowanie. Ten sektor gospodarki daje sta-
bilność zatrudnienia, niezłe zarobki i szerokie możliwości roz-
woju zawodowego

	 Zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży wciąż rośnie, 
możliwość zdobywania wciąż nowych kwalifikacji, co prze-
przekłada się na awanse zawodowe

	 Eksperci rynku pracy przewidują, że właśnie w logistyce nie 
powinno zabraknąć pracy i to przez kolejnych kilkanaście lat. 
Pod tym względem branża może konkurować nawet z sekto-
rem IT

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

LOGISTYKA
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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

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Formułował/a i rozwiązywał/a złożone oraz nietypowe 

problemy o charakterze praktycznym pojawiające się  
w pracy zawodowej z obszaru szeroko rozumianej logistyki 
a w szczególności:

 modelował/a procesy logistyczne

 opracowywał/a i wdrażał/a zasady eksploatacji obiek-
tów magazynowych i transportowych

 oceniał/a pod względem kosztowym, jakościowym  
i operacyjnym funkcjonowanie łańcuchów dostaw

 analizował/a a następnie poprawiał/a efektywność sys-
temów logistycznych:

 dokonywał/a optymalnego wyboru systemu informa-
tycznego wykorzystywanego w logistyce - SYSTEM 
WMS, MES TMS

 wykorzystywał/a rozwiązania informatyczne - w tym 
automatyczną identyfikację danych - do optymalizacji 
systemu magazynowego

 analizował/a, oceniał/a strukturę i zasadność utrzymy-
wania zapasów

 wykorzystywał/a system MRP do optymalizacji proce-
su planowania

 wykorzystywał/a systemy telematyczne do optymali-
zacji procesów transportowych

 oceniał/a i optymalizował/a strukturę kosztów w proce-
sie magazynowym, produkcyjnym i transportowym

 automatyzował/a i standaryzował/a procesy logistycz-
ne

 wykorzystywał/a podejście Lean do zarządzania proce-
sami logistycznymi

 dokonywał/a optymalnego doboru środka transportu

 planował/a optymalną trasę przewozu na kierunku kra-
jowym i międzynarodowym pod względem ekonomicz-
nym i prawnym

 stosował/a optymalnie rozwiązania e-logistyki do po-
prawy procesów logistycznych

SPECJALNOŚCI

STUDIA I° INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

	 LOGISTYKA W E-COMMERCE

	 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM 
DOSTAW

SPECJALNOŚCI:
TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

TRANSPORT II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:

SYSTEMY LOGISTYCZNE I ZARZĄDZANIE  
W TRANSPORCIE

2

INFORMATYKA II°

SPECJALNOŚCI:
E-BIZNES I ZARZĄDZANIE FIRMĄ,

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

3

ZARZĄDZANIE II°

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.
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SPECJALISTYCZNE - WIRTUALNE LABORATORIA  
W CHMURZE to dostęp do drogich i licencjonowanych 
programów, nieograniczony czasowo i lokalizacyjnie.

FIRMY PARTNERSKIE
 Colian sp. z o.o.
 Cewar Więch sp. j.
 ERES MEDICAL sp. z o.o.
 Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik s.a.
 Herbapol - Lublin SA
 LW BOGDANKA s.a.
 TEWA TERMICO sp. z o.o.
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
     „PZL-Świdnik” s.a.

	 Dyplom na kierunku Mechatronika jest uznawany w krajach 
UE

	Mechatronika stanowi synergię zaawansowanej wiedzy  
i umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, 
automatyki i sterowania dla potrzeb modelowania, projekto-
wania i eksploatacji nowoczesnych wyrobów i procesów pro-
dukcyjnych

	 Praktyczny program studiów dostosowany jest do potrzeb 
rynku pracy

	Mechatronika	 to kierunek praktyczny. Studenci nauczą się 
projektować i wytwarzać własne płytki drukowane, obsługi-
wać silniki elektryczne, a także sterować robotami przemysło-
wymi

	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesięcy
	Maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
	 Zajęcia prowadzone są przez praktyków
	Na studiach I stopnia (inżynierskich) student zdaje egzamin dy-

plomowy w formie odpowiedzi na zagadnienia dyplomowe
	Nowoczesna baza laboratoryjna zawierająca m. in. wir-

tualne laboratoria do badania napędów liniowych  
i obrotowych, laboratoria mechatroniki pojazdowej, zestawy 
pneumatyki Festo, drukarki 3D w technologii FDM, Poly Jet 
i do laserowego spieku metali (DMLS), obrabiarki CNC Haas 
Automation, aparaturę do badań nieniszczących oraz carport 
fotowoltaiczny do ładowania pojazdów elektrycznych

	 Absolwenci kierunku mechatronika są poszukiwanymi specja-
listami na rynku pracy 

	 Program studiów został stworzony z reprezentantami firm 
działających w branży

	 Kontakt ze specjalistami, potencjalnymi pracodawcami
	Mechatronika	to jeden z najnowocześniejszych kierunków studiów

ATUTY KIERUNKU

MECHATRONIKA
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Praca i kariera
 Mechatronik

 Konstruktor np. urządzeń mechatronicznych

 Kontroler

 Technolog

 Pracownik w dziale badawczo rozwojowym

 Programista maszyn CNC

 Projektant systemów automatyki, robotyki oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej

 Integrator zrobotyzowanych systemów wytwarzania

 Przedsiębiorca

 Firmy produkcyjno-handlowe na stanowiskach: kon-
struktora, technologa, specjalisty, kontrolera, handlowca, 
kierownika zespołu, operatora maszyn, pracownika tech-
nicznego w dziale badawczo-rozwojowym, przedsiębior-
cy, uruchamiając i prowadząc własną firmę

 Jednostki konstrukcyjno-technologiczne

 Jednostki serwisowe

 Jednostki prowadzące pomiary lub nadzory techniczne

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Projektował/a przy wykorzystaniu programu Solid 

Edge, obsługiwał/a i eksploatował/a maszyny, urzą-
dzenia, aparaturę specjalistyczną i roboty

 Posługiwał/a się innowacyjnymi technologiami wy-
twarzania (m.in. wydruki 3D) i sterowania: takimi jak 
systemy sterowania CNC, roboty przemysłowe i usłu-
gowe, badania nieniszczące NDT

 Modelował/a i symulował/a systemy mechatroniczne 
pojazdów, maszyn, robotów i podzespołów przy wyko-
rzystaniu programów Ansys, UML, LabVIEW

 Dobierał/a urządzenia i technologie dla zapewnienia 
automatyzacji lub robotyzacji wybranych procesów

 Opracowywał/a i dokumentował/a zagadnienia inży-
nieryjne

SPECJALNOŚCI

STUDIA I° INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

	 AUTOMATYKA I ROBOTYKA

	 MECHANIKA I EKSPLOATACJA MASZYN

SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

SPECJALNOŚCI:
BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

2

TRANSPORT II°

Praktyczny profil studiów

Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.
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FIRMY PARTNERSKIE
 CARMEL TRANS sp. z o.o.
 Nagel-Group I Nagel Polska sp. z o.o.
 NICE CAR M. Gąbka, J. Skiba s.j.
 PKP CARGO s.a.
 POLREGIO sp. z o.o.
 Raben Logistics Polska sp. z o.o.

	 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 po-

trzeb rynku pracy
	 Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki: I st. – 6 miesię-

cy,  II st. - 3 miesiące
	 Ogólnoakademicki program studiów na II stopniu uzupelnia 

wiedzę i kompetencje zdobyte na I stopniu
	 Zajęcia prowadzone są przez praktyków
	 Praktyczne specjalności, odpowiadające na aktualne oraz 

przyszłe potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy
	Maksymalnie 2 egzaminy w semestrze
	 Kierunek Transport	oferuje studentom do wyboru w pełni prak-

tyczne specjalności. Zostały one opracowane w ścisłej współ-
pracy z szeregiem wybitnych specjalistów-praktyków branży 
transportowej oraz biznesowej

	Na studiach I stopnia (inżynierskich) student zdaje egzamin dy-
plomowy 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

	 Dostęp do Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Ana-
liz WSEI, gdzie prowadzone są analizy z zakresu diagnostyki 
materiałów i konstrukcji oraz badania systemów mechanicz-
nych

	 Absolwent kierunku Transport	 jest przygotowany do podję-
cia pracy zarówno w przedsiębiorstwach transportowych, jak  
i w przedsiębiorstwach, w których występują procesy logi-
styczne, czyli praktycznie w każdej firmie handlowej jak i pro-
dukcyjnej

	 Kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświad-
czenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów po-
twierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubiega-
nie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych 
modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe)

ATUTY KIERUNKU

TRANSPORT
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Specjalności	na	kierunkach	są	uruchamiane	w	zależności 
od	zainteresowania	studentów.

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 samo-
rządowej

 Spółki transportu kolejowego

NABY TE K WALIFIK ACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu studiów  
będziesz:
 Znał/a i potrafił/a rozwiązywać złożone problemy 

praktyczne dotyczące prognozowania, planowania  
i rozwoju systemów transportowych

 Znał/a i potrafił/a planować rozwój transportu, projek-
tować lądową infrastrukturę transportu, modelować 
procesy transportowe, organizować i zarządzać trans-
portem oraz logistyką

 Znał/a zasady inżynierii ruchu drogowego, kolejowego, 
technik informacyjnych, ekonomiki transportu, bezpie-
czeństwa transportu, ochrony środowiska w transpor-
cie

 Potrafił/a planować procesy transportowe  
w systemach logistycznych

 Rozwiązywał/a problemy dotyczące automatyzacji  
i robotyzacji procesów w systemach transportowych

 Użytkował/a inteligentne systemy sterowania i kiero-
wania ruchem, sterowania procesami transportowymi 
w transporcie kolejowym

STUDIA I° LIINŻYNIERSKIE (7 semestrów)

	 INŻYNIERIA TRANSPORTU DROGOWEGO

	 ORGANIZACJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

SPECJALNOŚCI

STUDIA II° MAGISTERSKIE (3 semestry)

	 BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW

	 SYSTEMY LOGISTYCZNE I ZARZĄDZANIE  
W TRANSPORCIE

SPECJALNOŚCI:
BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW,

SYSTEMY LOGISTYCZNE I ZARZĄDZANIE  
W TRANSPORCIE

INFORMATYKA II°

JAKO ABSOLWENT STUDIÓW 
I STOPNIA, MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ NA STUDIACH II STOPNIA  
W  AKADEMII WSEI, NA KIERUNKACH:

1

SPECJALNOŚCI:

TECHNOLOGIE CYFROWE W BIZNESIE

2

TRANSPORT II°

SPECJALNOŚCI:
MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

3

ZARZĄDZANIE II°

Praktyczny profil studiów

Praktyczny profil studiów
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BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE

PSYCHOLOGIA

EKONOMIA

EKONOMIA FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ

MECHATRONIKA  PEDAGOGIKA

TRANSPORT

INFORMATYKA

TRANSPORT ZARZĄDZANIE

PEDAGOGIKA

43

ZARZĄDZANIE 



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: 

www.rekrutacja.wsei.lublin.pl  
w zakładce OFERTA - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM44

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.

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

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

FIRST CYCLE STUDIES (ENGINEERING)

COMPUTER SCIENCE

FIRST CYCLE STUDIES (BACHELOR DEGREE)

NURSING

Dla osób chcących połączyć zdobywanie wykształcenia  
i doskonalenie języka obcego idealnym wyborem będą 
studia anglojęzyczne, które w Akademii WSEI można 
podjąć na każdym poziomie nauczania akademickiego: 
studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

w jezyku angielskim
Studiuj









SECOND CYCLE STUDIES (MASTER DEGREE)

ECONOMICS

5 YEARS STUDIES (MASTER DEGREE)

PHYSIOTERAPY
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Akademia WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie.  
Główne cele w zakresie budowania międzynarodowej współpracy:

opracowywanie oraz wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE
organizacja wymian międzynarodowych dla studentów i kadry akademickiej WSEI
budowanie sieci partnerów akademickich oraz sieci pracodawców w UE
wspieranie różnego rodzaju działań uczelni w zakresie internacjonalizacji

    to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych,  
finansowanych przez Unię Europejską. 

To:
 studia - wyjazd na część okresu studiów  do zagranicznej uczelni
 praktyki w innym kraju
  staże w innym kraju
  szkolenia w innym kraju
  projekty międzynarodowe

FIJI

1 450 Studentów
zagranicznych
z 24 krajów świata

CO ROKU NA STUDIA W AKADEMII WSEI DECYDUJE SIĘ  
WIĘKSZA LICZBA STUDENTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Kontakt:
erasmus@wsei.lublin.pl

Uczelnia
Miedzynarodowa

Program Erasmus+
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podyplomowe
Studia

 Administracja i Samorządy  Biznes i Zarządzanie  Edukacja i Terapia 
 Ekonomia i Finanse  Informatyka i Bezpieczeństwo  Medycyna i zdrowie  MBA

Oferujemy studia podyplomowe w następujących zakresach:

Nieograniczone
   mozliwosci
rozwoju :)

W ofercie znajduje się ponad   atrakcyjnych i profesjonalnych kierunków studiów podyplo-
mowych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i praktyków zawodu. Studia po-
dyplomowe umożliwiają zdobycie nowych kompetencji, które nabierają szczególnego znaczenia  
w dzisiejszym niezwykle dynamicznym świecie.

80

 Kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne  
dla pielęgniarek i położnych.

  www.podyplomowe.wsei.eu

Wszystkie szkolenia potwierdzone będą certyfikatem ukończenia rozpoznawalnej  
na rynku Uczelni.

Decydując się na taką formę będzie można zdobywać wiedzę 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu korzystając z ulubionych urządzeń stacjonarnych lub mobilnych. 

Oferta edukacyjna obejmie zakres od krótkich wideoszkoleń aż po pełny program studiów 
podyplomowych. Krótkie wideoszkolenia lub kursy doskonalące umożliwią szybkie 
zdobycie nowych kompetencji, które pozwolą na rozwój osobisty lub zawodowy.

Rejestracja własnego konta i elektroniczny system płatności pozwoli na rozpoczęcie 
edukacji bez zbędnych formalności natychmiast po zalogowaniu.

Logowanie odbywa się wyłącznie za pomocą systemu SMK.

W ofercie również:

doświadczona kadra 
dydaktyczna

atrakcyjne ceny,  
promocje i bonifikaty

nowoczesne zaplecze 
dydaktyczne

dogodne terminy zajęć 
dopasowane do potrzeb 

uczestników

W roku akademickim 2023/2024 uruchamiamy dedykowaną  
PLATFORMĘ SZKOLENIOWĄ

Od początku 2023 roku oferujemy studia podyplomowe  
w 100% online  na wybranych kierunkach.

Nowość!
To oferta dla tych, którzy lubią uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 









Nieograniczone
   mozliwosci
rozwoju :)
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Jednoczesne uzyskanie dyplomu magistra na wybranym 
kierunku Akademii WSEI oraz świadectwo ukończenia 
wybranych studiów podyplomowych WSEI, to istotny 
wyróżnik absolwentów na rynku pracy. To uzupełnienie 
wiedzy teoretycznej,  wiedzą praktyczną.

STUDIA MAGISTERSKIE 
+ PODYPLOMOWE  
W TYM SAMYM CZASIE

Zdobądź
w dwa lata 

– połącz studia II st. ze studiami podyplomowymi

2 dyplomy

EKONOMIA IIº 
ZARZĄDZANIE IIº

na kierunkach:

ZALETY:

CZESNE za łączone studia magisterskie z podyplomowymi JEST JEDNO i do tego NIŻSZE, 
niż gdyby płacić za studia II stopnia i osobno podjąć studia podyplomowe. Jest to spora 
oszczędność, która zostaje w portfelu.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej (co ważne STUDENCI PISZĄ JEDNĄ PRACĘ), 
uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zdobycie WIEDZY WYKRACZAJĄCEJ poza standardowy program studiów - ogromny atut  
w późniejszej karierze zawodowej.

MAKSYMALNE i EFEKTYWNE wykorzystanie czasu spędzonego na studiach.









KONTAKT:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
ul. Projektowa 4, pok. 208, 209
tel.: +48 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.eu

BONIFIKATY DLA STUDENTÓW
I ABSOLWENTÓW AKADEMII WSEI
 0 zł opłata rekrutacyjna
 dla studentów Akademii WSEI czesne niższe o 15%
 dla absolwentów Akademii WSEI czesne niższe o 10%



Koło Naukowe Studentów 
Psychologii INNOWACJA

Koło Naukowe  
LOGTRANS

Koło Naukowe  
BEZPIECZNE PAŃSTWO – 
BEZPIECZNY OBYWATEL

Studenckie Koło Naukowe   
INNOVATIO - INNOWACYJNE 
ZASTOSOWANIA INFORMATYKI

Koło Naukowe  
MŁODZI EKONOMIŚCI

Studenckie Koło Naukowe przy 
MONOPROFILOWYM CENTRUM 
SYMULACJI MEDYCZNEJ

AKADEMICKIE 
CENTRUM WSPARCIA 
RÓWIEŚNICZEGO (ACWR)

Wolontariat WSEI

Monitorowanie
losów absolwentów

Aktywne
poszukiwanie
ofert pracy

Organizowanie
praktyk studenckich
i staży absolwenckich

Doradztwo
zawodowe

Organizacja i udział 
w targach pracy

Organizacja bezpłatnych 
szkoleń i warsztatów

Współpraca
z podmiotami gospodarczymi 
oraz instytucjami państwowymi

Wsparcie
przedsiębiorczości

Pomagamy studentom i absolwentom Akademii WSEI w świadomym kierowaniu własną karierą, 
aktywnym wejściu oraz efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

reACTIVATERealizujemy projekt                                                              .  To nowoczesny portal kariery, który został opracowany, 
aby ułatwić proces komunikacji pomiędzy Studentami, Uczelnią i współpracującymi z Uczelnią Pracodawcami. 
Portal Reactivate umożliwia:

 łatwą komunikację pomiędzy studentami, przedstawicielami firm oraz pracownikami uczelni,

 zbieranie, przetwarzanie i analizę informacji oraz dokumentów w obszarach realizacji praktyk studenckich  
   i staży, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i edukacyjnego,

 badanie potrzeb pracodawców,

 monitorowanie losów absolwentów uczelni.
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z Biurem Karier

Organizacje studenckie





Studenckie Koło  
Naukowe FLEX

Koło Naukowe  
ADMINISTRATYWISTÓW

Koło Naukowe  
INNOWACYJNYCH  
TECHNOLOGII WYTWARZANIA











i Spraw Studenckich 

Wykorzystaj swoja szanse

Koło Naukowe  
PEDAGOGIUS





?
NASZYM STUDENTOM ZAPEWNIAMY:

Wspomaganie rozwoju
zdolności

Realizacja projektów
badawczych z obszaru
psychologii i pedagogiki

Praktyki i staże
dla studentów psychologii
i pedagogiki

Wsparcie studentów
niepełnosprawnych Wykłady psychoedukacyjne

Poradnictwo indywidualne
i grupowe
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Lubelska Akademia WSEI wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w środowisku 
akademickim.
Z myślą o studentach niepełnosprawnych szkoła stale wprowadza liczne rozwiązania, mające ułatwić ich 
funkcjonowanie na Uczelni;

- likwiduje bariery kosmunikacyjne, architektoniczne i emocjonalne przeszkadzające w funkcjonowaniu w życiu 
studenckim.

Organizacja specjalistycznych 
szkoleń dla pedagogów 
i psychologów

SPECJALISTYCZNY  
SPRZĘT

lupy, alternatywne 
klawiatury, tablety, 

dyktafony, systemy FM

SPECJALISTYCZNE 
OPROGRAMOWANIE  

Ivona, Window-Eyes, JAWS,  
SuperNova Screen Reader,  
ZoomText Reader Magnifier

POMOC TŁUMACZA 

obecność tłumacza 
j. migowego podczas 
wykładów, ćwiczeń  

i egzaminów

BIBLIOTEKA CYFROWA  
e-booki, materiały 

dydaktyczne w PDF

POMOC PSYCHOLOGASTYPENDIA
comiesięczna pomoc  

materialna przez cały okres 
studiów

ROZWÓJ KARIERY 
szkolenia i doradztwo  

zawodowe

SZKOLENIA
umożliwiające orientację  
przestrzenną na terenie  

uczelni niepełnosprawnym  
studentom

Uczelnia przyjazna
Studentom

Akademickie Centrum  
Psychoprofilaktyki i Terapii



STYPENDIUM SOCJALNE
Możesz je uzyskać już od pierwszego roku studiów, 
jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 1051,71  
zł netto na osobę miesięcznie. Dodatkowo, jeśli jesteś 
studentem studiów stacjonarnych możesz otrzymać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z ty-
tułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym 
obiekcie niż dom studencki.

STYPENDIUM REKTORA  
dla najlepszych studentów  
za osiągnięcia sportowe

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

STYPENDIUM REKTORA  
dla najlepszych studentów  
za osiągnięcia naukowe i artystyczne

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

Lubelska Akademia WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów posiada szereg 
możliwości, z których studenci mogą korzystać już od pierwszego roku studiów.

Jeśli legitymujesz się orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności możesz liczyć na stypendium 
specjalne, które jest przyznawane już od pierw-
szego roku studiów na podstawie przedstawione-
go orzeczenia. Wypłacane jest co miesiąc, a jego 
wysokość zależy od posiadanego stopnia.

STYPENDIUM DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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studia
 Jak sfinansowac

Sprawdz, które z nich pozwoli Ci sfinansowac studia i obnizyc czesne!

Stypendia * o stypendia i zapomogę mogą ubiegać się osoby,  
które nie ukończyły innych studiów.



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

BONIFIKATA DLA  
ZAKŁADÓW PRACY
Bonifikata 15% dla pracowników jednego zakładu pracy 
przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku stu-
diowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy  
w danym roku akademickim.

BONIFIKATA RODZINNA
Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach 
czesnego z tytułu studiowania na Uczelni bliskich osób 
(dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

ZAPOMOGI LOSOWE
Poza wsparciem w postaci stypendium, przyznawane są 
również zapomogi. Mogą się o nie ubiegać studenci, któ-
rzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejścio-
wo w trudnej sytuacji finansowej.

ABSOLWENT AKADEMII WSEI
Absolwenci Akademii WSEI studiów I stopnia konty-
nuujący naukę na studiach II stopnia w Akademii WSEI 
otrzymują do 10% zwolnienia z wysokości czesnego za 
jeden rok studiów.

SPOSOBY na obniżenie czesnego

Materiały on-line zmniejszają wydatki na xero

Stypendia z EFS

Zniżki dla absolwentów Akademii WSEI kontynuujących
    naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych

10mln zł
przyznano na STYPENDIA  
w roku akademickim 2021/2022

ponad
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1,8 mln zł
przyznanych ULG I BONIFKAT
w roku akademickim 2021/2022

ponad

Bonifikaty
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rekrutacjiZasady

Lubelskiej Akademii WseiZostałes Studentem
Gratulujemy!

Star t  
4 maja 2023 r.

Wybierz  
KIERUNEK 
STUDIÓW

POTRZEBNE CI BĘDĄ:

Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał 
do wglądu). Kserokopię dyplomu + supelement 
(dla kandydatów na II  stopień)
1 fotografię legitymacyjną w wersji cyfrowej 
(3,5 x 4,5)
orzeczenie lekarskie o  zdolności do podjęcia 
nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od leka-
rza medycyny pracy (dla   kandydatów na studia 
inżynierskie kierunek Informatyka i Cyberbez-
pieczeństwo, Transport, Mechatronika, Logisty-
ka oraz Pielęgniarstwo)

SKOMPLETUJ 
DOKUMENTY

Masz dodatkowe pytania?

Poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00, 
sob. 8.00-15.00

Skontaktuj się z nami :
Lubelska Akademia WSEI 
Punkt Rekrutacyjny Kandydatów na Studia
ul. Projektowa 4     20-209 Lublin 
I Piętro

tel.: +48 81 749-17-77
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl

SPRAWDŹ E-MAIL
i UREGULUJ
opłatę rekrutacyjną (85 zł)

ZROBISZ TO:
w siedzibie Akademii WSEI 
w Punkcie Rekrutacyjnym  
Kandydatów na Studia

ZŁÓŻ 
KOMPLET DOKUMENTÓW

I PODPISZ UMOWĘ
DO 31 SIERPNIA 2023 R.

ZAREJESTRUJ SIĘ -
WEJDŹ NA STRONĘ:
www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Zrób  
SCANY  
DOKUMENTÓW
i wprowadź je  
do systemu

Uzupełnij SWOJE  
DANE OSOBOWE




