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Dobre miejsce do studiowania
rozmowa z dr. hab. Mirosławem J. Jarosz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczy studentów już od 18 lat. Jak w tym okresie zmieniała się uczelnia?
Uczelnia przeszła bardzo długą drogę rozwoju. Przez 18 lat istnienia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z małej placówki o zasięgu regionalnym stała się Uczelnią, która jest rozpoznawalna w całej Polsce. Otrzymuje mnóstwo prestiżowych nagród i zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich prestiżowych rankingach szkół wyższych. Organem założycielskim jest fundacja „OIC
Poland”. Od początku istnienia Kanclerzem Uczelni jest Pani Teresa Bogacka. To dzięki współpracy
Pani Kanclerz ze środowiskiem społecznym i otoczeniem biznesowym możliwy był tak szybki rozwój Uczelni już od samego początku jej istnienia. Świadczy o tym chociażby fakt, że podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego zaczęło studiować we WSEI prawie 400 osób, a kilka lat później
na pierwszy rok studiów zapisało się już 3,5 tysiąca nowych studentów. Rozwojowi naukowemu
w postaci zatrudniania specjalistów z różnych branż, otwierania nowych kierunków i specjalizacji
towarzyszy ciągły rozwój infrastruktury Uczelni. Od początku istnienia powiększyliśmy powierzchnię WSEI o 7tys, metrów kwadratowych, wybudowaliśmy nowoczesny Dom Studenta, kilka laboratoriów w tym Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC) z najnowocześniejszymi obrabiarkami
CNC do obróbki skrawania, a na ukończeniu jest nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej.
Co w ofercie dydaktycznej szkoły zasługuje na szczególne podkreślenie?
Na szczególne podkreślenie w naszej ofercie dydaktycznej zasługuje fakt, że podczas tworzenia
kolejnych kierunków kształcenia i specjalizacji realizujemy je myśląc o zmieniającym się non stop
rynku pracy. Niezbędni do tego są praktycy biznesowi, którzy od samego początku współtworzą
z nami ścieżkę kształcenia dostosowaną zarówno do dynamicznie rozwijającej się gospodarki, jak
i do dynamicznych i elastycznych studentów, którzy coraz większą uwagę zwracają na potrzebę
posiadania praktycznych umiejętności i zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie studiów.
Ułatwiając połączenie nauki ze zdobywaniem doświadczenia student WSEI zamiast długiej listy przedmiotów wybiera moduły. Każdy moduł to połączenie kilku przedmiotów, dzięki czemu uczeń ma do zdania mniej egzaminów. Takie rozwiązanie pozwala na intensywniejszym skupieniu się na zdobywaniu konkretnych umiejętności
przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Nasza misja wyraża się w słowach „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, dlatego staramy się, aby studenci
ufając naszemu procesowi dydaktycznemu po uzyskaniu dyplomu mieli pewność, że poświęcone na rozwój lata szybko przełożą się na sukces zawodowy. Oprócz
szerokiej oferty studiów licencjackich inżynierskich i magisterskich w ramach internacjonalizacji kształcenia WSEI prowadzi 4 kierunki w języku angielskim. Jest to Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka oraz studia na kierunku Pielęgniarstwo, które (jako jedyne w Polsce) są realizowane w całości w języku angielskim.
Czy WSEI jest dobrym miejscem do pogłębiania studenckich pasji i zainteresowań?
Koła naukowe, realizowanie projektów badawczych razem z wykładowcami, udział w regularnie organizowanych konferencjach naukowych, aktywne działanie w samorządzie studenckim, studia w międzynarodowym gronie to tylko część możliwości rozwoju, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pod każdym
z tych pojęć kryje się wachlarz działań, jakie student może podjąć już od pierwszego roku studiów. Nasza kadra dydaktyczna, jak i wszyscy pracownicy ze szczególną
uwagą podchodzą do młodych ludzi realizujących swoje pasje i zainteresowania, ponieważ w przyszłości to oni będą kreować naszą rzeczywistość. Cieszy fakt, że angażujących się studentów w działalność społeczną i naukową mamy na WSEI coraz więcej.
Uczelnia dysponuje rozbudowanym systemem stypendialnym. Na czym polega? Jak wielu studentów korzysta z tego typu wsparcia?
Podczas studiowania studenci np. z Ukrainy otrzymują to samo wsparcie, co studenci z Polski, – jeśli posiadają kartę Polaka, są objęci pełnym systemem stypendialnym.
Do dyspozycji studentów jest stypendium socjalne, stypendium Rektora, (które szczególnie lubię, ponieważ otrzymują je najzdolniejsi studenci), stypendium specjalne
dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i zapomogi. Studenci nieposiadający Karty Polaka, a posiadający kartę pobytu mają prawo do ubiegania się o stypendia
w ograniczonym zakresie zgodnie z zapisami ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. Posiadamy również rozbudowany system bonifikat i zniżek, a także specjalne
programy stypendialne. Wszystkie informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej WSEI.
Ilu obcokrajowców studiuje na Państwa Uczelni? Skąd pochodzą i jak sobie radzą?
W naszych murach studiuje przeszło 600 osób (w tym ok. 200 studentów anglojęzycznych) z ponad dwudziestu krajów z całego świata takich jak np. Ukraina, Norwegia,
Turcja, Kazachstan czy Uzbekistan. Zależy nam, żeby Nasi goście czuli się w murach WSEI jak u siebie. Cieszy nas ich asymilacja w środowisku polskojęzycznym. Widzimy
ich chęć i radość ze współpracy, dlatego włączamy ich w działalność organizacji studenckich i dodatkowe inicjatywy. Na Uczelni funkcjonuje jednostka zajmująca się
obsługą studentów zagranicznych. Pracujące tam osoby pomagają załatwić bieżące sprawy i nie pozostawią ich bez pomocy.
Czy po studiach na WSEI łatwo o dobrą pracę? W jaki sposób Uczelnia pomaga swoim studentom w odnalezieniu się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku?
Z dumą mogę powiedzieć, że według różnych danych, nasi absolwenci zarabiają najwięcej i najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni województwa Lubelskiego. Warto podkreślić fakt, że dzięki działalności Biura Karier i rozbudowanemu systemowi praktyk, staży i pomocy w kierowaniu karierą zawodową
student WSEI bardzo często otrzymuje dobre propozycje pracy już podczas studiowania, co niewątpliwie przyspiesza jego rozwój i ubogaca CV, które w kolejnych
latach daje gwarancję sukcesu zawodowego.
Jakie plany i wyzwania stoją przed szkołą w najbliższych latach?
Przed Nami wiele wyzwań, przede wszystkim wzmocnienie działalności badawczo – naukowej, inwestycja w kadry i ciągły rozwój innowacyjnej oferty dydaktycznej.
Jesteśmy w trakcie realizowania studiów dualnych, które są innowacyjną formą nauki, ponieważ studenci już w trakcie studiów będą zdobywać doświadczenie zawodowe. Oprócz uczęszczania na laboratoria, wykłady i ćwiczenia, studenci w tygodniu będą podejmować pracę związaną bezpośrednio z ich kierunkiem studiów. Od
nowego Roku Akademickiego 2019/2020 na kilku kierunkach I i II, mi.in. na Informatyce, Zarządzaniu, Administracji oraz Finansów i Rachunkowości nasi studenci część
zajęć spędzą u pracodawców, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia zawodowego pod fachowym okiem w swojej branży, a wyróżniający się studenci mają szansę
na zatrudnienie w firmach biorących udział w projekcie. Oprócz tego w dalszym ciągu będziemy kłaść szczególny nacisk na dalszy rozwój Uczelni - umocnienie jej
prestiżu i kontynuowania tworzenia znanej w całej Polsce marki.
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