
 

 

   
                                                                                                          

RAPORT SAMOOCENY 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL PRAKTYCZNY) 

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU 

Kierunek ADMINISTRACJA  

Studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym 

Dziedzina nauk społecznych 

 

Nazwa dyscypliny 
wiodącej 

Punkty ECTS 

studia liczba % 

1. Nauki o polityce i 
administracji 

I stopnia 
II stopnia 

99 
66 

55% 
55% 

 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

studia liczba % 

1. Nauki prawne 
I stopnia 
II stopnia 

72 
48 

40 
40 

2. Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

I stopnia 
II stopnia 

9 
6 

5 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Studia pierwszego stopnia 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
administracja odpowiadające kwalifikacji na 
poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (profil 
praktyczny) 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 
kierunku studiów administracja absolwent: 

Odniesienie do 
charakterystyk                 
I stopnia PRK-

poziom 6 

Odniesienie do 
charakterystyk II 

stopnia PRK-
poziom 6 

WIEDZA 

AI_W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa 
administracyjnego i innych nauk oraz miejsca 
nauki administracji i nauk prawnych w systemie 
nauk społecznych oraz relacjach pomiędzy tymi 
naukami także w odniesieniu do praktycznych 
rozwiązań – właściwych dla programu studiów 
oraz działalności zawodowej odpowiadającej 
kierunkowi studiów. 

P6U_W 
 

P6S_WG 
 

AI_W02 

Identyfikuje źródła prawa powszechnie 
obowiązującego i prawa wewnętrznego, wie jak 
w praktyce tworzone jest prawo oraz jakie są 
zasady promulgacji zarówno w wymiarze 
krajowym, jak i międzynarodowym – umiejętnie 
stosując je w działalności zawodowej związanej               
z kierunkiem studiów. 

P6U_W P6S_WG 

AI _W03 

Ma podstawową wiedzę o relacjach oraz 
powiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych 
pomiędzy różnego rodzaju strukturami                               
i instytucjami prawnymi zarówno w wymiarze 
krajowym, jak i międzynarodowym – 
odzwierciedlonym w programie studiów. 

P6U_W 
 

P6S_WG 
 

AI _W04 

Zna podstawowe rodzaje więzi prawnych, 
wyjaśnia istotę i charakteryzuje elementy 
stosunku prawnego i umie przytaczać konkretne 
przykłady praktyczne – zgodnie z kierunkiem 
studiów. 

P6U_W P6S_WG 

AI _W05 

Zna metody tworzenia, konstruowania oraz 
interpretowania tekstów prawnych i umie tę 
wiedze zastosować w praktyce i rozwoju 
różnorodnych form przedsiębiorczości 
studentów. 

P6U_W 
 

P6S_WG 
 

AI _W06 Zna podstawowe metody i narzędzia P6U_W P6S_WK 
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pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania 
informacji o prawie i funkcjonowaniu 
administracji w praktyce 

P6S_WG 

AI _W07 

Zna podstawowe zasady i reguły postępowania 
administracyjnego, w tym zasady wydawania 
decyzji administracyjnych, postanowień  
i innych form działania administracji publicznej 

P6U_W 
 

P6S_WG 
 

AI _W08 

Ma podstawową wiedzę o procesach zmian 
zachodzących w strukturach administracji 
publicznej, ich przyczynach i skutkach 

P6U_W 
P6S_WK 
P6S_WG 

AI _W9 

Zna podstawy prawne, pojęcia i zasady dotyczące 
ochrony własności intelektualnej i umie je 
zastosować w praktyce projektując różnorodne 
formy własnej przedsiębiorczości dostosowanej 
do rynku pracy. 

P6U_W 
 

P6S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

AI_U01 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 
zjawiska prawne oraz inne, występujące                   
w różnych obszarach działalności administracji 
publicznej i umie je zastosować w praktyce 
rozwiązywania zadań typowych dla działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów.  

P6U_U P6S_UW 

AI_U02 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu prawa i innych wybranych 
nauk społecznych w praktycznej działalności 
administracyjnej – formułując problemy oraz 
podając sposoby ich rozwiązania. 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

AI_U03 

Potrafi właściwie zbierać i interpretować dane, 
aby na ich podstawie formułować sądy, które 
uwzględniają przemyślenia dotyczące istotnych 
kwestii społecznych, prawnych oraz analizować 
konkretne procesy i zjawiska występujące                                  
w różnych obszarach działalności administracji 
publicznej i zastosowywać je w praktyce  

P6U_U 

 
P6S_UW 
P6S_UK 

 

AI_U04 

Posiada umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie podstawowych 
programów użytkowych (typu MS Office)                   
i Internetu i potrafi zastosować je w praktyce 

P6U_U 
 

P6S_UW 

AI_U05 
Potrafi właściwie analizować problemy 
społeczności lokalnych oraz wyjaśniać przyczyny 

P6U_U P6S_UW 
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tych problemów 

AI_U06 

Potrafi prognozować procesy i zjawiska 
występujące lub mogące wystąpić                                
w administracji publicznej, wykorzystując metody 
i narzędzia właściwe dla nauk 
administaracyjnoprawnych 

P6U_U 
 

P6S_UW 
P6S_UU 

 

AI_U07 

Posiada umiejętność posługiwania się systemami 
normatywnymi i normami prawnymi oraz 
dokonywania wykładni prawa i stosowania 
przepisów prawa w działalności administracyjnej 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

AI_U08 

Posiada umiejętność analizy i oceniania 
proponowanych rozwiązań konkretnych 
problemów występujących w działalności 
administracyjnej i proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia o charakterze 
interdyscyplinarnym, zespołowym, 
współpracując z gronem ekspertów. 

 
P6U_U 

 
P6S_UK 
P6S_UO 

 

AI_U09 

Posiada umiejętność formułowania swych myśli 
na piśmie w formach wynikających z potrzeb 
procedur administracyjnych oraz 
przygotowywania prac pisemnych obejmujących 
zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego   
i nauki administracji w języku polskim                           
i wybranym języku obcym.  

 
P6U_U 

 
P6S_UK 

AI_U10 

Posiada umiejętności przygotowywania 
wystąpień ustnych zarówno w języku polskim, jak 
i wybranym języku obcym obejmujących 
wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
administracji publicznej, z uwzględnieniem 
teoretycznych aspektów i ujęć  

 
P6U_U 

 
P6S_UK 

 

AI_U11 
Potrafi posługiwać językiem obcym na poziomie 
biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. 

 
P6U_U 

 
P6S_UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AI_K01 

Rozumie i wykazuje potrzebę dalszego 
poszerzania własnej wiedzy oraz doskonalenia 
nabytych umiejętności opierając się na opiniach 
ekspertów. 

P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KK 
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AI_K02 

Jest przygotowany do pracy w zespołach 
pracowniczych w różnych rolach, potrafi 
organizować zespoły pracownicze i w nich 
partycypować samodzielnie rozwiązując 
problemy w przypadkach pojawiających się 
trudności.  

P6U_K P6S_KR 

AI_K03 
Jest przygotowany do udziału w zarządzaniu 
instytucjami administracji publicznej P6U_K 

P6S_KO 
P6S_KR 

AI_K04 
Potrafi właściwie określić priorytety 
umożliwiające realizację powierzonych zadań  

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KR 

AI_K05 

Posiada zdolność identyfikacji i rozwiązywania 
problemów mogących wystąpić w trakcie 
wykonywania określonych zadań w administracji 
publicznej - pracy zawodowej oraz stosować 
skuteczne techniki mediacji, negocjacji                        
i komunikacji w imię osiągania wspólnych celów 
opierając się na opiniach zespołu ekspertów. 

P6U_K 
 

 
 

P6S_KR 
P6S_KK 

 

AI_K06 

Prawidłowo identyfikuje dylematy pracowników 
administracji publicznej i problemy powstające w 
organizacji i potrafi te problemy rozwiązywać  

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 

AI_K07 

Jest przygotowany do aktywnego udziału                 
w przygotowywaniu i zarządzaniu różnego 
rodzaju projektami w ramach których umie 
przygotować i zastosować odpowiednie pisma 
administracyjne, uwzględniając aspekty prawne, 
ekonomiczne i polityczne 

P6U_K 

 
P6S_KR 
P6S_KO 

 

AI_K08 

Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i doskonalić 
umiejętności krytycznie odnosząc się do 
odbieranych treści pochodzących z różnych 
źródeł. 

P6U_K P6S_KK 

AI_K09 

Potrafi myśleć krytycznie oraz działać kreatywnie 
i przedsiębiorczo w urzędzie administracji 
publicznej, samodzielnie rozwiązując pojawiające 
się problemy.  

 
P6U_K 

 
P6S_KO 
P6S_KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Studia drugiego stopnia 
 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
administracja odpowiadające kwalifikacji na 
poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (profil 
praktyczny) 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 
kierunku studiów administracja absolwent: 

Odniesienie do 
charakterystyk                 
I stopnia PRK-

poziom 7 

Odniesienie do 
charakterystyk II 

stopnia PRK-
poziom 7 

WIEDZA 

AII_W01 

Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania 
publicznego i rynkowego systemu administracji,                   
w szczególności zaś struktury systemu organów 
administracji publicznej oraz podmiotów 
administracji niepublicznej oraz zna relacje 
wewnątrz organizacyjne – związane z kierunkiem 
studiów. 

P7U_W 

 
 

P7S_WG 
 
 

AII _W02 

Rozumie rolę i znaczenie sądów administracyjnych 
jako organów kontroli administracji publicznej         
w odniesieniu do praktycznych rozwiązań na 
gruncie pracy zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów.  

P7U_W P7S_WG 

AII _W03 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach oraz 
powiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych 
pomiędzy wybranymi strukturami i instytucjami 
prawnymi zarówno w wymiarze krajowym, jak                                            
i międzynarodowym, potrafi odnosić je do 
działalności zawodowej w obszarze związanym                  
z kierunkiem studiów.  

P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

AII _W04 
Ma wiedzę o zasadach prawa administracyjnego 
materialnego i procesowego w odniesieniu do 
praktyki, związanej z kierunkiem studiów.   

P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

AII _W05 

Ma pogłębioną wiedzę na temat roli i miejsca 
jednostki jako podmiotu praw i obowiązków oraz 
uczestnika życia społecznego w demokratycznym 
państwie prawnym dostrzegając ich znaczenie                    
w rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  

P7U_W 
 

P7S_WG 
P7S_WK 
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AII _W06 

Zna metody i narzędzia tworzenia, konstruowania 
oraz interpretowania tekstów prawnych 
niezbędnych do funkcjonowania własnego 
przedsiębiorstwa i realizacji celów zawodowych.   

P7U_W P7S_WG 

AII _W07 

Ma elementarną wiedzę z dziedziny nauk 
ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsce                      
w całym systemie nauk społecznych i relacjach do 
innych nauk  

P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

AII _W08 

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 
zachodzących w strukturach administracji 
publicznej, ich przyczynach i skutkach oraz zna 
prawidłowości mające wpływ na przedmiotowe 
zmiany 

P7U_W 

 
 

P7S_WK 
P7S_WG 

AII _W09 

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat 
wybranych aspektów funkcjonowania 
administracji publicznej i wybranych instytucji 
prawa administracyjnego oraz zasada ich działania 
zarówno w ujęciu historycznym, jak                                        
i współczesnym, wyjaśnia przyczyny ewolucji tych 
poglądów odnosząc je do zmieniającego się rynku 
pracy i usług w administracji. 

P7U_W P7S_WK 

AII _W10 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady 
ochrony własności intelektualnej oraz konieczność 
prawidłowego zarządzania zasobami własności 
intelektualnej tworząc plany własnych 
przedsięwzięć i twórczych pomysłów.  

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

AII _W12 

Identyfikuje rodzaje funduszy strukturalnych            
i rozumie zasady pozyskiwania środków 
finansowych z tych funduszy, opierając się na 
podstawowych zasadach w zakresie prawa 
autorskiego.  

P7U_W 
 

P7S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

AII_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 
zjawiska prawne, występujące w różnych 
obszarach działalności administracji publicznej 

P7U_U P7S_UW 
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oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi zjawiskami,  
odnosząc się do typowych działań związanych               
z kierunkiem studiów. 

AII_U02 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawa                   
i innych nauk społecznych w działalności 
administracyjnej a także formułować własne 
opinie i poglądy stawiając właściwe hipotezy, 
dokonując ich weryfikacji w praktyce. 

 
P7U_U 

 
P7S_UW 

 

AII_U03 

Potrafi zbierać i interpretować dane aby na ich 
podstawie formułować sądy, w tym krytyczne, 
które uwzględniają przemyślenia dotyczące 
istotnych kwestii prawnych oraz analizować 
konkretne procesy i zjawiska występujące                    
w różnych obszarach działalności administracji 
publicznej i stosuje to w praktyce – nadając im 
charakter wdrożeniowy. 

P7U_U 
P7S_UW 
P7S_UK 

AII_U04 

Potrafi przygotować podstawowe pisma 
procesowe w postępowaniu sądowo 
administracyjnym popierając się na krytycznej 
ocenie własnej wiedzy. 

P7U_U 
P7S_KK 

P7S_UW 
P7S_UK 

AII_U05 

Potrafi właściwie analizować i modelować złożone 
procesy i zjawiska występujące lub mogące 
wystąpić w administracji publicznej, wykorzystując 
metody i narzędzia właściwe dla nauk 
administracyjno prawnych oraz formułować 
proste hipotezy badawcze oraz je weryfikować, 
bazując na pracy zawodowej. 

P7U_U 
P7S_UW 
P7S_UU 

AII_U06 

Posiada umiejętność sprawnego posługiwania się 
systemami normatywnymi i normami prawnymi 
oraz dokonywania wykładni prawa i stosowania 
przepisów prawa w działalności administracyjnej; 
w szczególności ma pogłębioną umiejętność 
posługiwania się normami prawa 
administracyjnego materialnego i sądowo-
procesowego 

P7U_U 
 

P7S_UW 
 

AII_U07 

Potrafi analizować konkretne problemy                    
i dobierać właściwe instrumenty prawno 
administracyjne pozwalające racjonalnie je 
rozstrzygać  

P7U_U 
P7S_UO 
P7S_UW 
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AII_U08 

Posiada umiejętność samodzielnego 
proponowania rozwiązań konkretnych problemów 
występujących w działalności administracyjnej 

 
P7U_U 

 
P7S_UO 
P7S_UK 

AII_U09 

Ma umiejętność logicznego myślenia, analizy            
i syntezy zjawisk występujących w obszarze 
działalności administracji publicznej, rozszerzoną    
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny 
tych zjawisk i zastosowania właściwie dobranej 
metody badawczej 

 
P7U_U 

 
P7S_UO 
P7S_UK 

AII_U10 

Posługuje się językiem obcym nowożytnym                  
w obszarze prawa administracyjnego                              
i administracji, organizując i prowadząc debaty 
eksperckie i panele dyskusyjne.  

P7U_U P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AII_K01 

Rozumie i wykazuje potrzebę dalszego 
poszerzania własnej wiedzy, doskonalenia 
nabytych umiejętności, potrafi inspirować innych 
do pogłębiania wiedzy i organizować proces 
uczenia się krytycznie oceniając zasoby posiadanej 
wiedzy, umiejętnie wykorzystując treści z niej 
płynące.  

 
P7U_U 

 
P7S_KK 

 

AII_K02 

Jest przygotowany do pracy w zespołach 
pracowniczych w różnych rolach oraz potrafi 
organizować zespoły pracownicze i w nich 
partycypować, odnosząc się do opinii ekspertów.  

 
P7U_U 

 
P7S_KR 

AII_K03 

Potrafi odpowiednio określić priorytety 
umożliwiające realizację powierzonych zadań                                     
w lokalnym środowisku. 

P7U_U 
P7S_KR 
P7S_KO 

AII_K04 

Rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie 
administracji i umie posługiwać się kodeksem 
etycznym w pracy zawodowej, działając na rzecz 
interesu publicznego. 

P7U_U 

 
P7S_ KO 
P7S_KR 

 

AII_K05 

Korzysta odpowiedzialnie z utworów autorskich z 
zachowaniem przepisów prawa i przestrzegania 
etyki zawodowej. 

P7U_U 
P7S_KR 
P7S_KK 
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AII_K06 

Jest przygotowany do aktywnego udziału                            
w przygotowywaniu i zarządzaniu różnego rodzaju 
projektami, potrafi przewidywać 
wielopłaszczyznowe skutki swojej działalności. 

P7U_U 
P7S_KO 
P7S_KR 

AII_K07 

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać 
nabytą wiedzę i doskonalić umiejętności, również 
w aspekcie interdyscyplinarnym  

P7U_U P7S_KK 

AII_K08 
Ustawicznie doskonali własne kompetencje 
komunikacyjne w językach obcych nowożytnych  P7U_U 

P7S_KK 
P7S_KO 
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Prezentacja Uczelni 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest niepubliczną Uczelnią zawodową założoną przez 

Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu. Utworzona została w 1998 r. na mocy decyzji 

Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO.98. Funkcjonuje w pięciu własnych budynkach 

usytuowanych w centrum Radomia przy ul. Traugutta 61A i Mazowieckiego 7A. 

Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie studentów na 8 kierunkach studiów I stopnia 

(administracja, informatyka, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, psychologia, 

kryminologia, finanse i rachunkowość), 5 kierunkach studiów II stopnia (administracja, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, zarządzanie, psychologia) oraz na dwóch kierunkach 

jednolitych studiów magisterskich (prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Wszystkie 

dotychczas ocenione przez PKA kierunki kształcenia otrzymały ocenę pozytywną.  

W ramach Uczelni funkcjonują trzy wydziały: Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych                         

(a w nim: Zakład Informatyki Stosowanej i Zakład  Bezpieczeństwa Państwa), Wydział Prawa                              

i Administracji (w nim - Zakład Prawa i Administracji oraz Zakład Finansów i Zarządzania) oraz  

Wydział Nauk Społecznych (w nim Zakład Pedagogiki i Psychologii). W ramach zakładów prowadzone 

są badania naukowe oraz podejmowana jest współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego.  

Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia                

14 listopada 2019 r. oraz Regulamin Studiów przyjęty na posiedzeniu Senatu WSH 26 kwietnia 2019 r.  

Według stanu na dzień 30.11.2019 r. w Uczelni studiuje 2118 studentów (w tym 920 osób 

przyjętych na I rok studiów w roku akadem. 2019/2020). Do 30.11.2019 r  mury Uczelni opuściło 

10858 absolwentów. 

Uczelnia umożliwia studentom naukę języków obcych (do wyboru: angielski, rosyjski, 

niemiecki). Jest ośrodkiem egzaminacyjnym ETS Global  (Educational Testing System) w Radomiu 

(certyfikaty TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI). Uczelnia dokłada starań aby studenci na  wszystkich 

kierunkach po ukończeniu lektoratu mogli uzyskać formalne potwierdzenie umiejętności językowych, 

podjąć studia zagraniczne, a w czasie trwania studiów  uczestniczyć w wymianie międzynarodowej 

Erasmus,  praktykach i stażach zagranicznych. Studenci w ramach przedmiotów do wyboru mogą 

uczęszczać na zajęcia „Ścieżki anglojęzycznej”, a słuchacze studiów II stopnia realizują przedmiot                     

w języku obcym.  

WSH ma również uprawnienia do nadawania certyfikatów informatycznych: (3M, ECDL, ECDLA, 

CAD, Microsoft, Inventor), w Uczelni funkcjonuje ponadto lokalna Akademia CISCO. 

Aktywnie działa Biuro Karier organizujące dla studentów nieodpłatne warsztaty i szkolenia 

ułatwiające start zawodowy, np. „Sztuka autoprezentacji” „Sporządzanie kreatywnego CV”, „Startup 

PL - przedsiębiorczy Radom”, „Inteligencja emocjonalna w życiu zawodowym i osobistym” itp. 

   Szeroki jest zakres umiędzynarodowienia kształcenia (w ciągu ostatnich 5 lat w ramach 

programu Erasmus ponad  800 zagranicznych studentów odbyło u nas część studiów, uczestnicząc                  

w zajęciach międzywydziałowej ścieżki anglojęzycznej, zaś 83 zagranicznych wykładowców 

przeprowadziło zajęcia ze studentami WSH). W wymianie międzynarodowej wzięło udział także 110  

naszych studentów i 34 wykładowców lub pracowników administracyjnych WSH, którzy wyjechali                   

w latach 2014-2019 do uczelni zagranicznych. Rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji 

międzynarodowych wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów służą także 

sympozja oraz konferencje międzynarodowe,   badania naukowe,  działania tzw. Speaking Clubu itp.  
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Uczelnia  ściśle współpracuje z otoczeniem zewnętrznym poprzez Radę Pracodawców WSH, 

Radę Ekspertów oraz liczne projekty edukacyjne i społeczne realizowane wspólnie z Gminą Miasta 

Radomia, Komendą Wojewódzką Policji i innymi podmiotami („Najlepsze programy praktyk 

pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia”, „Narkotyki, dopalacze-ulegniesz, 

przepadniesz”, „Wspieranie nauczycieli w pracy skoncentrowanej na studencie”,  „Era inżyniera”). 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi skutkuje m.in. uruchamianiem specjalności „na wymiar”, 

uwzględniających potrzeby lokalnego rynku pracy (np. z PP Porty Lotnicze - specjalność 

Bezpieczeństwo portów lotniczych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i certyfikat „Operator 

kontroli bezpieczeństwa”).  Efektem współpracy z Lożą Radomską jest Studenckie Forum Młodych 

BCC. Rektor WSH jest członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia, powołanej 

jako ciało doradcze Prezydenta w zakresie polityki gospodarczej miasta. 

Rozwijaniu pasji studentów służą organizacje i koła naukowe (działa ich 10) oraz projekt 

„Leader Academy” skierowany do najlepszych i najzdolniejszych studentów. Dzięki indywidualnej 

pracy ze studentami WSH może się pochwalić aż 100 studentami, którzy otrzymali stypendium 

MNiSW, liczną grupą studentów, którzy odnieśli sukcesy w  konkursie „Primus Inter Pares”, a także 

tytułem „Najlepszej studentki na Mazowszu” w konkursie „Studencki Nobel”. 

Uczelnia prowadzi aktywną działalność  na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację 

licznych wydarzeń otwartych dla wszystkich mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Są to 

m.in. debaty polityczne (przed wszystkimi wyborami), spotkania z czołowymi politykami 

(prezydentami, premierami, marszałkami Sejmu i Senatu, liderami różnych ugrupowań politycznych), 

wykłady międzynarodowe z  ambasadorami państw (gościliśmy ponad 50 ambasadorów), akcje 

charytatywne (Maratony Pisania Listów, Szlachetna Paczka, zbiórka krwi), konkursy popularyzujące 

wiedzę (konkurs programowania, „Wygraj bilet do Europarlamentu”), otwarte imprezy tematyczne 

(„Dni Bezpieczeństwa”, „Dni IT”), wydarzenia sportowe (cykliczne Turnieje Halowej Piłki Nożnej). 

Uczelnia od 10 lat jest partnerem edukacyjnym festiwalu filmowego „Kameralne Lato".  Wydaje 

„Gazetę Radomską” dostarczaną nieodpłatnie mieszkańcom Radomia oraz Newsletter wydawany co 

3 tygodnie w okresie od października do maja i co 2 tygodnie w okresie rekrutacyjnym (na dzień 

30.11.2019 - 29 809 subskrybentów). Organizuje bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla 

mieszkańców regionu radomskiego. Utrzymuje więzi ze swymi najlepszymi absolwentami („Portrety 

odciśnięte w porcelanie”).  

Istotnym atutem Uczelni jest baza materialna.  Studenci mają dostęp do doskonale 

wyposażonych laboratoriów komputerowych,  przestronnych auli i sal wykładowych, pomieszczeń 

socjalnych  oraz bogatej biblioteki posiadającej  zbiory literatury fachowej w wersji drukowanej                           

i elektronicznej (bazy: Legalis, IBUK Libra, Wirtualna Biblioteka Nauki-EBSCO Publishing, Elsevier, Web 

of Science, Wiley, Nature i Science, Springer, Scopus, Infona, Ebooki). Mogą też korzystać z programu 

Statistica do analizy danych, tworzenia wykresów i wykonywania transformacji danych. Wszystkie 

zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiektach własnych Uczelni, z wyjątkiem zajęć z wychowania 

fizycznego, które odbywają się w profesjonalnych obiektach sportowych. Dodatkowo do dyspozycji 

studentów jest przychodnia zdrowia, z której korzystają również osoby niepełnosprawne.  Budynki 

wchodzące w skład infrastruktury są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W Uczelni powołano Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, który sprawuje 

bezpośrednią opiekę nad tą grupą studentów i koordynuje działania Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych (BON), obejmujące opiekę dydaktyczną, wsparcie finansowe, pomoc 

psychologiczną, wsparcie asystentów, dowóz na zajęcia, likwidację barier architektonicznych itp. 

Budynek przy ul. T. Mazowieckiego wyposażony został w windę i podnośnik dla wózków inwalidzkich. 
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W 2019 r. WSH złożyła wniosek w konkursie ,,Uczelnia dostępna” i uzyskała dofinansowanie projektu. 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 r i umożliwi likwidację wielu utrudnień dla osób 

niepełnosprawnych: montaż windy w budynku C, zatrudnienie tłumacza języka migowego ONLINE 

oraz doradcy edukacyjnego, stworzenie dedykowanej strony internetowej pełnomocnika osób 

niepełnosprawnych, zatrudnienie obsługi prawnej w celu dostosowania aktów prawnych Uczelni 

uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup dwóch przenośnych zestawów sprzętu 

audiowizualnego do dwóch kampusów Uczelni, co umożliwi prowadzenie zajęć w wersji 

alternatywnej (np. wideokonferencja), a także szkolenia dla pracowników w zakresie diagnozowania 

potrzeb i pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Już teraz  budynki Uczelni posiadają podjazdy                   

i parkingi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W pracowniach komputerowych znajdują się 

oznakowane stanowiska dla studentów z niepełnosprawnościami, w których  komputery wyposażone 

zostały w programy powiększające i umożliwiające czytanie informacji ekranowych za pomocą mowy 

syntetycznej (SuperNowa,  i Zoom). W bibliotece zainstalowano specjalistyczny skaner umożliwiający 

konwertowanie tekstu na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także stanowisko komputerowe dla 

studentów słabowidzących i niewidomych. Działa też wypożyczalnia sprzętu dydaktycznego służącego 

osobom niepełnosprawnym i punkt doradztwa zawodowego. We wszystkich budynkach 

zamontowane zostały windy pozwalające na regulowanie wysokości tabletów multimedialnych. 

Uczelnia organizuje szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych, ułatwiające funkcjonowanie 

na Uczelni i w środowisku. Szkolenia dotyczą również wykładowców (chodzi o dostosowanie metod 

dydaktycznych do możliwości studentów niepełnosprawnych). Corocznie organizowany jest w WSH 

projekt Niepełnosprawni – Pełnosprawni, w którym uczestniczą studenci niepełnosprawni                                

i pełnosprawni oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych niosących 

pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością.  

Wydział Prawa i Administracji jest jednostką, która kształci studentów na czterech kierunkach: 

Administracja, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Prawo. Kształcenie odbywa się w formie 

zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studenci mają możliwość odbycia części 

studiów w ramach tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów (Regulamin Studiów z dnia 30 kwietnia 

2019 r.).  

Programy studiów realizowane na wszystkich kierunkach  zostały skonstruowane tak, aby 

studenci WSH zdobywali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są aktualne                                

i dostosowane do obserwowanych trendów krajowych i międzynarodowych, jak również do 

zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy (w  wymiarze lokalnym, regionalnym oraz 

międzynarodowym). Uwzględniając wnioski z  raportu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. 

Raport końcowy” oraz Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych                              

w procesie uczenia się przez całe życie,  w planach studiów znalazły się moduły (przedmioty) 

kształtujące umiejętności uniwersalne najbardziej oczekiwane przez pracodawców, takie jak 

komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy w grupie, inicjatywność                                              

i przedsiębiorczość.1 

Na Wydziale stale prowadzone są różnego rodzaju działania o charakterze projakościowym. 

Plany, programy studiów, efekty uczenia się, obsada zajęć i inne elementy wchodzące w skład 

szeroko pojętego systemu jakości kształcenia są stale analizowane i konsultowane, zarówno                                            

z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W zakresie polityki kadrowej nacisk kładziony 

                                                 
1
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/Kwalifikacje_dla_potrzeb_pracodawcó

w_w_web.pdf., str.27 

http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/Kwalifikacje_dla_potrzeb_pracodawców_w_web.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/Kwalifikacje_dla_potrzeb_pracodawców_w_web.pdf
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jest z jednej strony na zatrudnienie wysokiej klasy pracowników naukowych, którzy gwarantują 

jakość dydaktyki oraz prowadzonych badań naukowych, z drugiej strony wydział dokłada starań, aby 

zajęcia prowadzone były przez najwyższej klasy specjalistów-praktyków. Wśród nich znajdują się 

między innymi wieloletni pracownicy instytucji i urzędów, takich jak: Najwyższa Izba Kontroli, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny, Sąd Okręgowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa 

Administracja Skarbowa, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej. Kilku pracowników 

dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę prowadzi własne kancelarie prawne. 

Takie dwutorowe podejście gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny i naukowy, jak                             

i wysoką jakość w aspekcie praktycznym.  

Wydział Prawa i Administracji wyróżnia bardzo duża aktywność w zakresie organizacyjnym – 

konferencje o charakterze  naukowo-praktycznym  (krajowe i międzynarodowe), sympozja, 

warsztaty, debaty z udziałem przedstawicieli firm i urzędów, przybliżające najnowsze trendy                                 

w dziedzinie administracji, czy też działania na rzecz środowiska lokalnego. Na Wydziale funkcjonują      

3 studenckie koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Badań Społecznych i Kreatywnego Myślenia, 

Koło Naukowe Prawa Podatkowego TAX  oraz Koło Młodych Menedżerów. Decyzją dziekana wydziału 

została także powołana Akademicka Poradnia Prawa. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich, 

którzy potrzebują profesjonalnej porady prawnej.  Porady prawne są bezpłatne. Udzielają ich 

pracownicy naukowi i dydaktyczni wydziału -  wykwalifikowani specjaliści z różnych gałęzi i dziedzin 

prawa - radcowie prawni, adwokaci i zarazem doktorzy nauk prawnych. Dzięki temu wydział 

wychodzi naprzeciw potrzebom studentów oraz  społeczności lokalnej.  

Inną formą organizacyjnej aktywności wydziału i Uczelni jest stała współpraca ze szkołami 

średnimi.  Przejawia się ona m.in. w objęciu patronatem WSH  wybranych placówek oświatowych, 

organizacji konkursu „Wygraj bilet do Europarlamentu”, w którym biorą udział uczniowie szkół 

średnich z regionu radomskiego, organizacji warsztatów i lekcji wychowawczych dla uczniów szkół 

średnich (takich jak np. warsztaty Poprawne zachowanie, prawne działanie czy też cykl lekcji 

wychowawczych prowadzonych przez pracowników wydziału pt. Mediacje rówieśnicze). 

Corocznie  realizowane są projekty społeczne „Niepełnosprawni-Pełnosprawni”, „Radomska 

Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych”, debaty z udziałem przedstawicieli 

czołowych firm i instytucji regionu radomskiego przybliżające najnowsze trendy w dziedzinie 

administracji, takie jak Radomskie Spotkania z Podatkami (23.02.2019), Przedsiębiorczość 

pracowników stymulantem rozwoju organizacji (17.11.2018) czy Społeczna Odpowiedzialność 

Biznesu (8.06.2019). 

Ważnym aspektem polityki Wydziału Prawa i Administracji jest ścisła współpraca                           

z lokalnym środowiskiem pracodawców. Efektem współpracy jest stałe poszerzanie oferty 

edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Pracodawcy mają 

wpływ nie tylko na programy studiów, lecz także na treści kształcenia i środki wykorzystywane                        

w procesie dydaktycznym, w tym propozycje wprowadzenia nowych metod dydaktycznych, takich jak 

metoda projektu i inne metody ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznych. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 

kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Cel kształcenia na kierunku Administracja to zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i 

kompetencji zawodowych odpowiadających współczesnym oraz przewidywanym wyzwaniom rynku 

pracy, a także przydatnych w dalszej edukacji. Wiedza zdobywana podczas studiów ma charakter 

aplikacyjny i obejmuje teorie i paradygmaty badawcze opisujące i objaśniające przedmiot badań 

dyscypliny nauki o polityce i administracji. Elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów 

jest możliwość osiągania niektórych efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku pracy w ramach 

praktyk zawodowych.  

Zgodnie z sylwetką absolwenta (opracowaną we współpracy z Radą Ekspertów i Radą 

Pracodawców WSH w Radomiu) głównym efektem uczenia się na studiach na kierunku Administracja 

studia I stopnia jest przygotowanie studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej, 

administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, jednostkach współpracujących z 

administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone, przedsiębiorstwach państwowych i 

prywatnych, organizacjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, firmach doradczych, 

pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Studia przygotowują do efektywnej 

realizacji zadań związanych ze sferą działalności administracji publicznej i sprawnej organizacji prac 

biurowych.  Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji 

publicznej, studenci poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej. W sylwetce absolwenta 

uwzględniona jest problematyka ekonomiczna, tak, więc potencjalne miejsca pracy absolwentów to 

również szeroko rozumiana administracja gospodarcza. 

Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać specjalności: administracja publiczna, 

administracja europejska, administrowanie służbami porządku publicznego i e-administracja (plan 

studiów 2019-2022). 

Głównym efektem uczenia się na studiach na kierunku Administracja studia II stopnia jest 

wykształcenie nowoczesnych administratywistów, znających zasady i mechanizmy funkcjonowania 

gospodarki i państwa, potrafiących analizować i modelować złożone procesy i zjawiska występujące 

w administracji, posiadających nawyki systematycznego kształcenia się oraz rozwoju zawodowego. 

Studia umożliwiają także rozwinięcie praktycznych umiejętności podejmowania samodzielnych, 

merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk 

lokalnych, regionalnych, a także współpracy z instytucjami. 

Takie przygotowanie umożliwi zajmowanie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz 

samodzielne wykonywanie pracy w administracji rządowej, samorządowej, służbach 

administracyjnych podmiotów gospodarczych o różnych formach organizacyjno-prawnych,  

instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, placówkach kulturalnych, organach partii 

politycznych, instytucjach krajowych, przedstawicielstwach współpracujących z krajami 

członkowskimi UE i ich organami. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach niepublicznych, 

takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy międzynarodowe,  organizacje pozarządowe  oraz                   

w służbie cywilnej. W sylwetce absolwenta uwzględniono problematykę finansowo-gospodarczą, tak 

więc absolwenci mogą podjąć pracę w administracji skarbowej, gospodarczej, jak również są 

przygotowani  do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku UE.  
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Absolwenci posiadają ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, 

ekonomicznych i prawnych, potrafią identyfikować i analizować oraz praktycznie rozwiązywać 

złożone problemy, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej.  

W trakcie studiów drugiego stopnia realizowane są specjalności: administracja publiczna oraz 

administracja finansowo-gospodarcza. 

Koncepcja kształcenia mieści się w zakresie przypisanych do kierunku dyscyplin takich jak: nauki 

o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości. Przykładowa sekwencja 

przedmiotów z ich przyporządkowaniem do dyscyplin została szerzej opisana w Kryterium II 

niniejszego raportu (str. 22). Koncepcja kształcenia na kierunku Administracja (studia pierwszego                         

i drugiego stopnia) jest skorelowana z Misją Uczelni, „Strategią Rozwoju WSH na lata 2012-2022” 

zatwierdzoną przez Senat 15 czerwca 2012 r. oraz „Strategią Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji 

WSH na lata 2018-2028”, zatwierdzoną przez Radę Wydziału Prawa i Administracji dn.                                         

26 października 2018 r. Koncepcja kształcenia jest oparta na przedmiotach nauczania (modułach) 

związanych z dyscyplinami naukowymi znajdującymi się w dziedzinie nauk społecznych: nauki                        

o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości. Nauczyciele akademiccy 

posiadają odpowiedni dorobek naukowy oraz zawodowy, jak również mają powierzone przedmioty 

nauczania w ramach wskazanych dyscyplin naukowych. 

 Misją Uczelni jest „kreowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb biznesu, administracji                        

i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania i wdrażania efektywnych przedsięwzięć 

gospodarczych. Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów                      

w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro 

społeczeństwa i państwa”. Kierunek studiów Administracja jest zgodny z tak sformułowaną misją 

Uczelni, jak również z celami Uczelni wytyczonymi w „Strategii”. Za nadrzędny cel strategiczny uznaje 

się doskonalenie jakości kształcenia i dostosowywanie programów do zmieniających się potrzeb 

rynku pracy.  

W przypadku regionalnego rynku pracy potrzeby te zmieniły się w związku z rozwojem regionu, 

jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat.  Systematyczny wzrost liczby firm wchodzących w skład  

Radomskiej Strefy Gospodarczej, coraz więcej przedsiębiorstw, organizacji, instytucji, urzędów 

różnego szczebla, które mają swoją siedzibę w Radomiu – to  jeden z przejawów rozwoju  miasta                           

i regionu. Niestety, w przypadku regionu radomskiego  można zaobserwować  również tendencję 

przeciwstawną,  polegającą na braku skorelowania  wymagań kadrowych regionalnego rynku pracy ze 

strukturą i poziomem kompetencji osób zgłaszających swoje kandydatury do pracy na konkretnych 

stanowiskach. Tendencje te przyczyniają się do występowania negatywnych  zjawisk: z jednej strony –  

względnie wysokiego na tle kraju poziomu bezrobocia, z drugiej zaś -  dość często zgłaszanych przez 

pracodawców i organizacje  braków kadrowych.  Aby wyjść naprzeciw tym  wyzwaniom, Uczelnia 

podejmuje działania ukierunkowane na bardziej efektywne przygotowanie kompetentnych 

pracowników.   

W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja służyć temu ma m.in. 

uzupełnienie programu studiów o przedmiot Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy. Uczelnia 

nawiązuje w ten sposób do międzynarodowych zaleceń (m. in. zaleceń Unii Europejskiej dotyczących 

uczenia się przez całe życie). Przedmiot Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy jest także istotny                                 

z punktu widzenia wyzwań  współczesnego społeczeństwa - społeczeństwa  opartego na wiedzy, 

wyróżniającego się otwartością na zmiany i zdolnością ich wdrażania.  Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych, rozumianych jako umiejętność efektywnego działania wychodzi zatem naprzeciw 
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aktualnym potrzebom społecznym i potrzebom rynku pracy, na co zwracali uwagę pracodawcy 

współpracujący z Uczelnią. 

 Kolejnym, zorientowanym na wymagania rynku pracy (w tym przedstawicieli biznesu oraz  

społecznie odpowiedzialnych firm, instytucji i organizacji),  było zmodernizowanie programu studiów 

pierwszego stopnia poprzez wprowadzenie przedmiotu Filozofia z elementami etyki. Tzw. etyczny 

punkt widzenia przyszłych absolwentów i zarazem pracowników rozumiany jako spojrzenie na 

wykonywaną pracę w wymiarze ponadjednostkowego dobra stanowi nieodzowny element 

funkcjonowania każdej organizacji, instytucji czy firmy i tzw. kultury organizacyjnej, będącej 

powszechnie akceptowalnym zespołem norm wyznaczających zakres tego, jak należy zachować się                 

w danym miejscu pracy. Przedmiot kształtuje odpowiednie postawy i wyposaża w umiejętność 

dążenia do wspólnych celów, a bez tego żadna firma, organizacja czy instytucja nie zrealizowałaby 

przypisanych jej zadań  i nie wdrożyłaby efektywnych przedsięwzięć2.  

 W celu przygotowania absolwentów do wyznaczania i realizacji zadań zawodowych (będących 

zasadniczym elementem misji Uczelni), jak również do skutecznego wykonywania pracy na każdym 

stanowisku, czyli osiągnięcia efektów zakładanych w ramach koncepcji kształcenia na profilu 

praktycznym, Uczelnia stosuje dwutorowe podejście do zakładanych efektów uczenia się oraz 

kompetencji osiąganych w wyniku procesu nauczania (również na kierunku Administracja).  

To dwutorowe podejście polega na rozwijaniu i pogłębianiu u studentów nie tylko 

odpowiednich zasobów wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania określonych obowiązków 

związanych z działalnością zawodową, lecz również kompetencji uniwersalnych, ponadzawodowych 

(kluczowych). Uczelnia nawiązuje tu do Strategii Lizbońskiej oraz Zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 

22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, zgodnie 

z którymi w gospodarce opartej na wiedzy zapamiętywanie faktów i procedur nie wystarcza, by 

zapewnić postęp i sukcesy. 

W celu sprostania wspomnianym międzynarodowym i krajowym wymogom koncepcja 

kształcenia oraz programy studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Administracja zostały 

opracowane zgodnie z aktualnym stanem praktyki i badań w zakresie tzw. kompetencji kluczowych, 

tzn. zgodnych z bieżącymi wymogami kadrowymi i potrzebami rynku pracy (w wymiarze lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym).  

  Do grupy kompetencji kluczowych rozwijanych w wyniku kształcenia na kierunku Administracja 

należą, poza wspomnianymi już kompetencjami w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje 

obywatelskie stanowiące warunek pełnego, skutecznego zaangażowania w życie społeczne na rzecz 

interesu publicznego. Wymagają one przezwyciężenia stereotypów i uprzedzeń, a także  

zainteresowania komunikacją interkulturową. Kształtowaniu powyższych kompetencji służy przedmiot 

Trening umiejętności interpersonalnych, ale też Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy (na 

studiach pierwszego stopnia). Rozwój tak pojętych kompetencji obywatelskich umożliwiają także 

wprowadzone do programu studiów przedmioty dotyczące szeroko pojętej problematyki społeczno-

gospodarczej i politycznej. W przypadku studiów pierwszego stopnia są to takie przedmioty, jak m.in.: 

Ekonomia, Publiczne prawo gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Konstytucyjne 

zasady ochrony praw człowieka i obywatela, Administracja publiczna wobec praw i wolności, Ochrona 

praw człowieka w Unii Europejskiej, Polityka regionalna UE. Na studiach drugiego stopnia 

kształtowaniu kompetencji obywatelskich i komunikacyjnych studentów służą przedmioty 

Intercultural Communication, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje obywatelskie 

                                                 
2
 Z. Wołk, Kultura pracy. Etyka i kariera zawodowa, Radom 2009, s. 47 
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rozwijane w ramach powyższych przedmiotów kształtowane są w ścisłym związku z rozwojem innych  

kompetencji kluczowych - osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Chodzi tu 

m.in. o umiejętności porozumiewania się w różnorodnych środowiskach, czy też umiejętności 

negocjacyjne (rozwojowi tych umiejętności sprzyja m.in. przedmiot Mediacje gospodarcze).   

Pozostałe kompetencje kluczowe i odpowiadająca im, przykładowa sekwencja przedmiotów na 

studiach na kierunku Administracja przedstawia się w sposób następujący: 

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (na studiach pierwszego stopnia:  E-

rejestry publiczne – sądowe i administracyjne, Filozofia z elementami etyki; na studiach drugiego 

stopnia: Prawo dostępu do informacji publicznych); 

- kompetencje w zakresie porozumiewania się w językach obcych i ekspresji kulturalnej                            

(na studiach pierwszego stopnia: język obcy do wyboru; na studiach drugiego stopnia: Intercultural 

communication, przedmioty do wyboru ze „Ścieżki anglojęzycznej”); 

- kompetencje w zakresie nowych technologii i kompetencje cyfrowe (na studiach pierwszego 

stopnia: Technologie informacyjne, Prawne podstawy informatyzacji administracji, Strategie, 

programy i plany rozwoju e-administracji, Systemy informatyczne w e-administracji, Środki 

komunikacji elektronicznej; na studiach drugiego stopnia – szereg przedmiotów do wyboru, zgodnych 

z zainteresowaniami studentów w aspekcie nowych technologii i kształtowania umiejętności 

informatycznych). Warto dodać, iż Uczelnia wspiera rozwój kompetencji studentów w zakresie 

nowych technologii oraz rozwój kompetencji cyfrowych udostępniając im bogato wyposażone 

pracownie informatyczne oraz liczne elektroniczne bazy danych.  Dostęp do nich jest niezwykle 

istotny również w aspekcie kształtowania umiejętności uczenia się (szczególnie w ramach tzw. pracy 

własnej). 

Mając na uwadze to, iż elementem wszystkich kompetencji kluczowych są, zgodnie                                    

z zaleceniami Unii Europejskiej, takie umiejętności jak: umiejętność rozwiązywania problemów, 

umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, 

umiejętności analityczne, umiejętności międzykulturowe, umiejętność  pracy w  zespole itp.  należy 

podkreślić, iż Uczelnia spełnia wymogi kształcenia w zakresie tych kompetencji w jeszcze szerszym 

wymiarze niż to zostało opisane powyżej. Ich spełnienie jest bowiem uzależnione nie tylko od treści 

przedmiotowych i wprowadzenia do planu studiów konkretnych przedmiotów, lecz także dzięki 

zastosowaniu odpowiednich metod pozwalających na rozwój tych kompetencji w ramach właściwie 

każdego przedmiotu (pod warunkiem zastosowania metody służącej ich rozwojowi, takiej jak dyskusja 

problemowa, projekt indywidualny i zespołowy, case study, czy grupowe rozwiązywanie przypadków). 

Rozwój tych kompetencji jest również skorelowany ze strategią rozwoju Uczelni poprzez organizację,  

niejednokrotnie we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, wydarzeń - 

warsztatów,  debat i dyskusji o charakterze otwartym3. Działalność organizacyjna w powyższym 

zakresie stanowi  ważny obszar funkcjonowania Uczelni, zawarty w powyższej strategii. 

Opisana wyżej koncepcja kształcenia jest zgodna ze Strategią rozwoju Uczelni,  odnoszącą się 

do czterech podstawowych obszarów funkcjonowania Uczelni, takich jak: 

 działalność edukacyjna (poszerzanie oferty dydaktycznej zgodnie z PRK                                               

i z uwzględnieniem potrzeb rynku, doskonalenie jakości kształcenia);  

                                                 
3
 W charakterystyce tzw. kompetencji kluczowych Uczelnia nawiązuje do następujących źródeł: Zalecenia Rady 

UE z dn. 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Tekst 

mający znaczenie dla EOG, Dz. U. UE z dn. 4 czerwca 2018 r., Dz. U. UE.C2018.189.1, sip.lex.pl; 

https://www.ore.edu.pl 
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 badania naukowe (inicjowanie i wspieranie badań odpowiadających potrzebom regionu 

oraz związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski i UE, opierających się na 

współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, podmiotów gospodarczych, 

instytucji oraz studentów); 

  współdziałanie z otoczeniem (władzami samorządowymi, organami porządku 

publicznego, firmami, stowarzyszeniami) i spełnianie ważnej roli kulturotwórczej                              

w regionie; 

 baza materialna i sprawność organizacyjna (stworzenie studentom i kadrze naukowej jak 

najlepszych warunków rozwoju). 

Ambicją WSH jest tworzenie studentom sprzyjających warunków do rozwoju ich kompetencji 

zawodowych skorelowanych z oczekiwaniami pracodawców. Uwzględnienie potrzeb rynku, możliwe 

poprzez zatrudnianie praktyków, którzy są aktywni zawodowo, stanowi także zasadniczy element 

strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. Element ten pozwala na efektywne rozpoznanie 

bieżących zmian dokonujących się na rynku pracy w obszarach działalności zawodowej realizowanej 

przez absolwentów i tym samym lepsze przygotowanie ich do przyszłych wyzwań zawodowych. 

Wspomniany element strategii wydziału jest skorelowany z odpowiednimi modyfikacjami kształcenia 

– także tymi zgłaszanymi przez interesariuszy zewnętrznych wchodzących w skład Rady Ekspertów 

WSH. Działalność Rady wynika z aktualnej Strategii rozwoju WSH w Radomiu, w której za pierwszy 

podstawowy obszar funkcjonowania Uczelni uważa się „działalność edukacyjną (poszerzanie oferty 

dydaktycznej zgodnie z PRK i z uwzględnieniem potrzeb rynku, doskonalenie jakości kształcenia)”.  

Powołanie Rady Ekspertów jest wynikiem przekonania, iż proces kształcenia na profilu 

praktycznym, tzn. proces ukierunkowany głównie na kształcenie wykwalifikowanej kadry wyposażonej 

w praktyczne umiejętności wdrożenia się do pracy zawodowej i sukcesu na rynku, jest bardziej 

efektywny, jeśli angażują się w niego przedstawiciele instytucji i firm, którym udało się odnieść sukces. 

Dodatkowo, dzięki temu, iż przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych wchodzący w skład Rady 

Ekspertów (jak również równolegle działającej Rady Pracodawców), reprezentują przede wszystkim 

lokalny i regionalny rynek pracy, stanowią dla Uczelni ważny organ doradczy. Wspierają ją nie tylko                  

w systematycznym podnoszeniu jakości kształcenia i jego upraktycznienia, lecz także w dostosowaniu 

kształcenia na kierunku do wymogów kadrowych specyficznych dla regionu.  Podejmowane działania 

zmierzają do tego, by kształcenie na kierunku Administracja i pozostałych kierunkach wchodzących                 

w skład oferty edukacyjnej Uczelni umiejętnie wpisywało się w otoczenie (adekwatnie do Strategii 

rozwoju WSH), zaś Uczelnia miała pozytywny, wymierny wpływ na przygotowanie do pracy 

zawodowej, a więc realizowała praktyczny profil kształcenia. 

 Do Rady Ekspertów zostali powołani m.in. prezesi, dyrektorzy i kierownicy firm i organizacji                  

z otoczenia biznesu – Loży Radomskiej Business Centre Club, Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi 

Radomskiej, Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy 

Gospodarczej Urzędu Miasta Radom, Imperial Tabacco Polska Manufacturing S.A, Humansoft Radom, 

Hortex sp. z o. o. oraz Banku PKO Radom. W pracę w Radzie zaangażowali się również: Komendant 

Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, dyrektorzy, pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP z siedzibą w Radomiu, Aresztu Śledczego w Radomiu, Sądu Okręgowego w Radomiu oraz 

kancelarii prawnych. Są to wysokiej klasy specjaliści reprezentujący firmy i instytucje, które w naszym 

środowisku stanowią filar zachodzących procesów oraz zmian społeczno-gospodarczych dotykających 

rynek pracy. Ich doświadczenie zawodowe umożliwia optymalizację procesu kształcenia na kierunku 

Administracja – m.in. w zakresie wyboru odpowiedniej sekwencji przedmiotów specjalnościowych. 
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 Zamiarem Uczelni był także taki dobór ekspertów, aby jak najlepiej mogli pełnić funkcję organu 

doradczego w aspekcie zmian i modyfikacji programów studiów pozwalających na osiągnięcie 

wyższego poziomu  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w aspekcie konkretnych 

dyscyplin przyporządkowanych do poszczególnych kierunków. Na przykład, w celu podniesienia 

jakości kształcenia i optymalizacji stopnia osiągania efektów uczenia się na kierunku Administracja                  

w dyscyplinie wiedzy prawniczej, przyporządkowanej do tego kierunku, funkcję organu doradczego                      

z ramienia Rady Ekspertów pełnią pracownicy Sądu Okręgowego czy kancelarii prawnej,  w aspekcie 

zaś nauk o zarządzaniu i jakości –  przedstawiciele firm, instytucji czy banków.  

Tym, co wyróżnia działalność Uczelni (uzasadnioną w Strategii) i skorelowaną z powyższą 

strategią koncepcję kształcenia na kierunku Administracja (ale też na pozostałych kierunkach) jest 

prowadzenie kształcenia formalnego (w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) 

uzupełnianego równolegle prowadzonym kształceniem realizowanym w ramach zajęć dodatkowych, 

warsztatów, pracowni oraz wydarzeń o charakterze otwartym. W wydarzeniach tych uczestniczą także 

czołowi przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia prowadzi i udoskonala tę formę 

działalności od swego powstania. Jak zapisane jest w Strategii rozwoju WSH „współdziałanie                             

z otoczeniem (władzami samorządowymi, organami porządku publicznego, firmami, 

stowarzyszeniami) i spełnianie ważnej roli kulturotwórczej w regionie” to kolejny podstawowy obszar 

jej funkcjonowania (szerzej opisany w punkcie Prezentacja uczelni). Nieustannie poszerzana 

współpraca Uczelni w powyższym zakresie sprawiła, że WSH jest dziś największą i najszybciej 

rozwijającą się Uczelnią niepubliczną w regionie, rozpoznawalną i docenianą także w kraju i za granicą. 

 Przykłady współpracy z otoczeniem, istotnej z punktu widzenia kompetencji zawodowych oraz 

efektów uczenia się osiąganych w ramach kształcenia na kierunku Administracja to m. in. działania                    

z minionego roku akademickiego: 

  debata Przedsiębiorczość pracowników stymulantem rozwoju przedsiębiorstwa (we 

współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu),  

 Radomskie Spotkania z Podatkami (we współpracy z Urzędami Skarbowymi z regionu, 

Fundacją Przedsiębiorczości i Rynku Pracy), czy  

 debata CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu.  

Interesariusze zewnętrzni oraz wewnętrzni mają duży wpływ na realizowane w Uczelni 

programy studiów oraz prowadzone badania naukowe. Interesariusze wewnętrzni (studenci, 

pracownicy, koła naukowe) biorą udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów 

uczenia się poprzez uczestniczenie w posiedzeniach Wydziałowego Zespołu ds. Monitorowania 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, posiedzeniach Uczelnianego Zespołu ds. Monitorowania 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Ponadto wszyscy studenci wyrażają swoje opinie na temat 

określania i weryfikacji efektów uczenia się w ramach procesu ankietyzacji. Studenci mogą również 

wskazywać treści programowe, które chcieliby wprowadzić do procesu kształcenia, zwracać uwagę 

na nowe trendy występujące na rynku pracy, jak również zgłaszać proponowane zmiany w konstrukcji 

programu studiów.  

Na zakładane efekty uczenia się mają też wpływ opinie absolwentów. Absolwenci mogą wnosić 

niezbędną wartość dodaną i dzielić się swoimi doświadczeniami, wskazując na efekty, których 

osiągnięcie ma największe znaczenie dla ich dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Uczelnia 

dokłada starań, aby utrzymywać odpowiednie relacje z absolwentami (służy temu m.in. cykl spotkań 

z absolwentami, którzy osiągnęli sukces na rynku pracy pt. Portrety odciśnięte w porcelanie. Ponadto, 

od 2012 roku prowadzone jest systematycznie monitorowanie losów zawodowych absolwentów. 

Absolwenci oceniają wiedzę zdobytą w trakcie studiów jako przydatną lub bardzo przydatną, bardzo 
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dobrze lub dobrze oceniają poziom merytoryczny zajęć, warunki studiowania, przedsięwzięcia 

społeczno-kulturalne, współpracę Uczelni ze środowiskiem lokalnym. Ankiety nie wskazują na luki 

kompetencyjne, zawierają jednak sugestie absolwentów dotyczące zmian w funkcjonowaniu Uczelni. 

Część osób sugerowało poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów, poszerzenie 

współpracy z przedsiębiorcami, wprowadzenie większej liczby zajęć praktycznych, organizowanie 

dodatkowych specjalistycznych kursów i szkoleń. Przeważająca część ankietowanych wyraża opinię, 

że niczego nie należy zmieniać. 

Uczelnia określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 

(Uchwała rekrutacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsh.pl). O przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia na kierunku Administracja (profil praktyczny) w WSH w Radomiu może ubiegać 

się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości określone w przepisach  o systemie oświaty. 

Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom IB (International Baccalaureate) wydane 

przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uznaje się za równoważne 

świadectwu dojrzałości, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach                   

o systemie oświaty. Nabór odbywa się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia zobligowani 

są do złożenia kompletu dokumentów do 30 września lub po tym terminie na podstawie zgody 

Rektora WSH i w oparciu o pisemny umotywowany wniosek kandydata.  

 Ze względu na rekrutację studentów z zagranicy, głównie z Ukrainy, Uczelnia prowadzi dla 

studentów obcokrajowców dodatkowe zajęcia z języka polskiego.  

Kompetencje oczekiwane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia wynikają z Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, czyli ogólnych charakterystyk 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,                        

o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.                    

z 2016 r., poz. 64 i 1010), a także pozostają w związku z uprawnieniami szkoły wyższej określonymi                 

w art. 69 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

W związku z powyższym, w kontekście ustawowych uprawnień szkoły wyższej, kandydat na 

studia drugiego stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym w WSH w Radomiu musi 

posiadać przygotowanie (kwalifikacje) umożliwiające przystąpienie do kształcenia służącego 

uzyskaniu efektów uczenia się dla 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Potwierdzeniem urzędowym 

posiadania takiego przygotowania jest co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia z kierunku innego niż Administracja zobowiązani są zaliczyć różnice programowe 

zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie różnic 

programowych na kierunku Administracja studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020.  

Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie, którego treść określa statut Uczelni. Student otrzymuje 

legitymację studencką oraz kartę okresowych osiągnięć studenta, która dokumentuje przebieg 

studiów.  

Uczelnia uznaje efekty uczenia się i okresy kształcenia oraz kwalifikacje uzyskane w innych 

uczelniach. Student może przenieść się z innej uczelni za zgodą dziekana wydziału wyrażoną w drodze 

decyzji. Decyzja określa warunki przyjęcia studenta: semestr, termin i sposób uzupełnienia 

ewentualnych różnic programowych. Jeśli student powtarzał semestr lub rok przed zmianą uczelni, 

okoliczność tę uwzględnia się tak, jak by miała ona miejsce podczas studiowania w uczelni, do której 

przeniósł się student. Nie można przyjąć studenta z innej uczelni w przypadku jego zawieszenia                        

w prawach studenta i przy toczącym się wobec niego postępowaniu dyscyplinarnym.   

http://www.wsh.pl/


24 

  Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów zawarte są                    

w Uchwale nr 3/82 Senatu WSH z dnia 14 czerwca 2019 r.  

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (profil praktyczny) trwają sześć 

semestrów, a studia drugiego stopnia – cztery semestry. Zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji liczba 

godzin na studiach pierwszego stopnia nie jest mniejsza niż 4500 godzin, na studiach drugiego 

stopnia nie jest mniejsza niż 3000 godzin. Na studiach stacjonarnych łączna liczba godzin zajęć                        

z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów wynosi nie mniej niż 50%, natomiast 

na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 25%. W roku akademickim 2019/2020 studia realizowane 

są tylko w trybie niestacjonarnym.  

Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Liczba 

zjazdów w semestrze wynosi od 5 do 9. Zajęcia w ciągu jednego dnia trwają maksymalnie 12 godzin 

(nie więcej niż 22 godz. podczas jednego zjazdu). Zgodnie z planem studiów dla każdego przedmiotu 

są ustalone konsultacje. Konsultacje odbywają się zazwyczaj przed lub po zajęciach. Dokładne 

terminy i godziny konsultacji wykładowcy zamieszczają na swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie. 

Uczelnia nie prowadzi kształcenia na odległość.  

Plany zajęć, plany sesji egzaminacyjnej i poprawkowej są również dostępne w Wirtualnym 

Dziekanacie. Sesja egzaminacyjna oraz sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa 7 dni. Na jeden 

semestr zaplanowane są średnio 3 egzaminy.  

Programy studiów na kierunku Administracja (o profilu praktycznym) są zgodne                              

z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie odpowiadają one obszarom działalności zawodowej 

właściwym dla kierunku i są skorelowane ze zmianami oraz trendami występującymi w powyższych 

obszarach.  

Treści programowe uwzględniają także praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie dyscyplin 

przypisanych do kierunku. Szeroko pojętemu upraktycznieniu kształcenia sprzyja wykwalifikowana 

kadra naukowo-dydaktyczna, której znaczną część stanowią praktycy w swojej dziedzinie, którzy są 

wyposażeni w umiejętność łączenia teorii z praktyką. Zgodnie z ich doświadczeniem przypisano im 

poszczególne przedmioty. (Szerzej opisane w tabeli Charakterystyka Kadry – doświadczenie 

zawodowe).  

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Administracja studia pierwszego i drugiego stopnia                    

o profilu praktycznym zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu z dn. 27.10.2017 r. Osiągnięcie 

zakładanych efektów umożliwia przygotowanie kompetentnej, wykwalifikowanej kadry gotowej do 

pracy w obszarach działalności zawodowej przypisanych do kierunku. Informacje na temat doboru 

treści kształcenia (m.in. sekwencji przedmiotów, w tym – przedmiotów specjalnościowych) zgodnego 

z bieżącym rozwojem kompetencji kluczowych przedstawiono w punkcie 1 niniejszego raportu.                         

Z powyższych względów w tym miejscu zostaną wskazane przykładowe powiązania treści kształcenia 

z kierunkowymi efektami uczenia, szczególnie - z kluczowymi efektami uczenia się. Ich osiągnięcie 

stanowi potwierdzenie nabycia wspomnianych wcześniej kompetencji kluczowych uwzględniających 

zasób wiedzy, ale i umiejętności praktycznych, pozwalających na efektywne wykonywanie 

obowiązków związanych z obszarami działalności zawodowej właściwymi dla kierunku Administracja 

(zawartymi  w sylwetce absolwenta).  
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Cele sformułowane w sylwetce absolwenta realizowane są poprzez przedmioty kształcenia 

podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego i przedmioty do wyboru.  Sekwencja przedmiotów 

odpowiada zasadzie „od ogółu do szczegółu”. W semestrze pierwszym i drugim są realizowane 

przedmioty stanowiące podstawę dla poznania mechanizmów działania administracji, zaś                                

w kolejnych semestrach są realizowane przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, wymagające 

umiejętności wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i analizy przepisów.   Odniesienie modułów 

(przedmiotów) do poszczególnych dyscyplin naukowych przedstawia się następująco: 

- w zakresie nauk o polityce i administracji – przedmioty: Historia administracji, Nauka administracji, 

Ustrój samorządu terytorialnego, Zamówienia publiczne, Legislacja administracyjna, Postępowanie 

administracyjne (studia pierwszego stopnia); Historia myśli ustrojowo-administracyjnej, Ustrój 

administracji publicznej RP, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Postępowanie sądowo-

administracyjne (studia drugiego stopnia) 

- w zakresie nauk prawnych – Prawo konstytucyjne, Podstawy prawoznawstwa, Prawo 

administracyjne część ogólna i materialna, Prawo urzędnicze i służba cywilna, Publiczne prawo 

gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,  (studia pierwszego stopnia), Prawo bankowe                 

z elementami compliance, Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Prawo budżetowe (studia 

drugiego stopnia) 

- w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości – Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Przedsiębiorczość 

i wejście na rynek pracy (studia pierwszego stopnia), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Fundusze 

strukturalne i projekty Unii Europejskiej (studia drugiego stopnia). 

 

Mając na uwadze przygotowanie kompetentnych pracowników, studia pierwszego stopnia na  

kierunku Administracja (profil praktyczny) rozwijają, zgodnie z programem studiów, takie 

najważniejsze, szczegółowe efekty uczenia się,  jak: 

  Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego, w tym - na temat źródeł prawa, 

praktyki jego tworzenia oraz konstruowania i interpretowania tekstów prawnych (AI_W01, 

AI_W02, AI_W05); 

 Umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i innych 

wybranych nauk społecznych w praktycznej działalności administracyjnej, w tym -  umiejętność 

wyjaśniania i interpretowania  zjawisk prawnych oraz innych zjawisk występujących w różnych 

obszarach działalności administracji publicznej (AI_U01, AI_U02); 

 Wiedza na temat podstawowych zasad i reguł postępowania administracyjnego, w tym zasad 

wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych form działania administracji 

publicznej oraz na temat procesów zmian zachodzących w administracji publicznej (AI _W07, AI 

_W08);  

 Umiejętność dokonywania wykładni prawa i stosowania przepisów prawa w działalności 

administracyjnej oraz rozwiązywania problemów występujących w tej działalności (AI_U07, 

AI_U08); 

 Umiejętność właściwej analizy, syntezy i interpretacji danych z (także przy użyciu 

nowoczesnych technologii) związanych z konkretnymi procesami oraz zjawiskami 

występującymi w różnych obszarach działalności administracji publicznej dotyczących również 

istotnych kwestii społecznych jak również oceny i tworzenia rozwiązań w zakresie konkretnych 

problemów w niej spotykanych, w tym związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnych 

(AI_U03, AI_U04, AI_U05) 
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 Umiejętność prawidłowego sformułowania wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej - również                  

w języku obcym (AI_U09,  AI_U10, AI_U11); 

  Kompetencje społeczne w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy                      

w zespołach pracowniczych w różnych rolach, w tym na stanowiskach kierowniczych (AI_K02, 

AI_K03); 

 Kompetencje społeczne w zakresie zdolności identyfikacji i rozwiązywania problemów 

mogących wystąpić w trakcie wykonywania określonych zadań w administracji publicznej - 

pracy zawodowej oraz stosowania skutecznych techniki mediacji, negocjacji i komunikacji                         

w imię osiągania wspólnych celów (AI_K05, AI_K06); 

  Kompetencje w zakresie myślenia i działania kreatywnego oraz przedsiębiorczego  (AI_K09); 

 

Przykładowe powiązanie kierunkowych efektów uczenia się z treściami kształcenia (modułami) 

przedstawia się następująco: 

Studia pierwszego stopnia 

- AI_W02 (Podstawy prawoznawstwa, Prawo administracyjne część ogólna, Prawo urzędnicze                   

i służba cywilna, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych). 

- AI_W04 (Podstawy prawoznawstwa, Prawo administracyjne część ogólna, Nauka 

administracji, Prawo konstytucyjne, Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-skarbowe).  

- AI_W05 (Podstawy prawoznawstwa, Legislacja administracyjna, Instytucje i źródła prawa Unii 

Europejskiej, Publiczne prawo gospodarcze). 

- AI_U01 (Historia administracji, Prawo administracyjne część ogólna, Finanse publiczne                          

i ordynacja podatkowa, Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-skarbowe, Prawo pracy                        

i ubezpieczeń społecznych).  

- AI_U02 (Trening umiejętności interpersonalnych, Ochrona własności intelektualnej, 

Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Podstawy 

prawoznawstwa, Nauka administracji, Postępowanie administracyjne, Legislacja 

administracyjna, Zamówienia publiczne, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Finanse 

publiczne i ordynacja podatkowa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych). 

- AI_U03 (Prawo urzędnicze i służba cywilna, Organizacja pracy biurowej w administracji, 

Zamówienia publiczne w e-administracji). 

- AI_U07 (Trening umiejętności interpersonalnych, Prawo administracyjne część materialna, 

Prawo konstytucyjne, Ustrój samorządu terytorialnego, Postępowanie egzekucyjne                                      

w administracji, Publiczne prawo gospodarcze, Finanse publiczne i ordynacja podatkowa).  

- AI_U08 (Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Postępowanie administracyjne, Prawo 

urzędnicze i służba cywilna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych). 

- AI_K02 (Trening umiejętności interpersonalnych, Polityka regionalna w UE, Zamówienia 

publiczne w e-administracji). 

- AI_K03 (Zamówienia publiczne, Organizacja pracy biurowej w administracji, Fundusze 

pomocowe w UE).  

- AI_K04 (Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy, Współpraca policji, prokuratury i sądów                   

w ramach UE). 

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (profil praktyczny) rozwijają, zgodnie                           

z programem studiów, takie najważniejsze szczegółowe efekty uczenia się,  jak: 
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 Pogłębiona wiedza o procesach zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, na 

temat poglądów dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania administracji publicznej 

oraz wybranych instytucji prawa administracyjnego i zasad ich działania zarówno w ujęciu 

historycznym, jak i współczesnym (AII _W08, AII _W09) 

  Wiedza z zakresu funkcjonowania publicznego i rynkowego systemu administracji,                                 

w szczególności – na temat struktury systemu organów administracji publicznej i podmiotów 

administracji niepublicznej oraz dotycząca powiązań organizacyjnych i funkcjonalnych 

pomiędzy wybranymi strukturami oraz instytucjami prawnymi - w wymiarze krajowym                              

i międzynarodowym (AII_W01, AII _W03); 

 Wiedza o zasadach prawa administracyjnego materialnego i procesowego w odniesieniu do 

praktyki oraz roli i znaczenia sądów administracyjnych jako organów kontroli administracji 

publicznej w aspekcie praktycznych rozwiązań (AII _W02, AII _W04); 

 Umiejętność gromadzenia oraz interpretowania danych, aby na ich podstawie formułować 

sądy (w tym krytyczne) oraz analizowania konkretnych procesów i zjawisk występujących                       

w różnych obszarach działalności administracji publicznej i stosowania tego w praktyce 

(AII_U03); 

 Pogłębiona umiejętność posługiwania się normami prawa administracyjnego materialnego                       

i sądowo-procesowego (AII_U06); 

 Rozszerzona umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk występujących w obszarze 

działalności administracji publicznej i samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych 

problemów występujących w działalności administracyjnej (AII_U08, AII_U09); 

 Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu prawa i innych nauk społecznych w działalności 

administracyjnej, a także formułowania własnych opinii i poglądów, jak również modelowania 

złożonych procesów i zjawisk występujących lub mogących wystąpić w administracji publicznej, 

przy wykorzystaniu metod i narzędzi właściwych dla nauk administracyjno-prawnych (AII_U02, 

AII_U05); 

 Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym w obszarze prawa 

administracyjnego i administracji (AII_U010); 

 Kompetencje społeczne w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy                       

w zespołach pracowniczych w różnych rolach (AII_K02); 

 Kompetencje społeczne w zakresie zdolności określania priorytetów umożliwiające realizację 

powierzonych zadań, rozumienia i akceptacji zasad etyki (AII_K03, AII_K04) 

  Kompetencje w zakresie rozumienia i wykazywania potrzeby dalszego poszerzania własnej 

wiedzy, doskonalenia nabytych umiejętności oraz inspirowania innych do pogłębiania wiedzy 

(AII_K01); 

 

Przykładowe powiązanie kierunkowych efektów uczenia się z treściami kształcenia (modułami) 

przedstawia się następująco: 

Studia drugiego stopnia 

-  AII_W02 (Postępowanie sądowo-administracyjne, System administracji publicznej, Krajowa 

Administracja Skarbowa 

- AII_W04 (Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej, 

Postępowanie sądowo – administracyjne, Prawo budżetowe 

- AII_W05  (Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej, 

Postępowanie sądowo – administracyjne) 
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- AII_U01 (Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej, Prawo 

finansowe samorządu terytorialnego, Krajowa Administracja Skarbowa 

- AII_U02 (Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej, Prawo 

finansowe samorządu terytorialnego, Zarządzanie zasobami ludzkimi, System administracji 

publicznej, Prawo handlowe) 

- AII_U03 (Fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej, Prawo finansowe samorządu 

terytorialnego, Prawo bankowe z elementami compliance, System administracji publicznej, 

Prawo dostępu do informacji publicznych).               

- AII_U04 (Postępowanie sądowo – administracyjne). 

-AII_U05 (Prawo budżetowe, Prawo bankowe z elementami compliance, Mediacje 

gospodarcze, Prawo handlowe). 

- AII_K02 (Fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

System administracji publicznej).                     

- AII_K03 (Ustrój administracji publicznej RP, Fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, System administracji publicznej, Administrowanie gospodarką 

komunalną).  

- AII_K06 (Fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej). 

- AII_K07 (Fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej, Prawo finansowe samorządu 

terytorialnego). 

 

Zaprezentowane powyżej efekty uczenia się związane są również z  rozwojem  samej 

umiejętności uczenia się  (AI_K04, AI_K01, AI_K02, AII_K01). Bez rozwoju tej umiejętności absolwenci 

nie są w stanie dostosować się do zmian zachodzących na rynku pracy, towarzyszących im nowych 

wyzwań oraz trendów.  

Mając na uwadze powyższe zmiany i trendy w obszarach działalności zawodowej właściwych 

dla kierunku Administracja, zostały dokonane modyfikacje w programach studiów na tym kierunku. 

Polegały one m.in. na uzupełnieniu programów studiów o nowe przedmioty.  Należą do nich: 

Organizacja pracy biurowej w administracji, Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-skarbowe (na 

studiach pierwszego stopnia), Mediacje gospodarcze, Krajowa Administracja Skarbowa, Prawo 

bankowe z elementami compliance (na studiach drugiego stopnia).  

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja uczestniczą w badaniach 

naukowych, które mają charakter aplikacyjny i pozwalają na weryfikację umiejętności stosowania 

zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci mogą wykorzystać metody i narzędzia właściwe 

dla nauk administracyjno-prawnych oraz sformułować hipotezy badawcze, a następnie je 

zweryfikować. Dzięki realizowanym projektom badawczym doskonalą umiejętności posługiwania się 

systemami i normami prawnymi, szczególnie w odniesieniu do działalności administracyjnej.  

Studenci pogłębiają wiedzę w zakresie metodologii badań społecznych uczestnicząc w pracach  

kół naukowych, podczas seminariów magisterskich, realizując projekty Leader Academy, jak również 

uczestnicząc w organizowanych przez Uczelnię metodologicznych warsztatach szkoleniowych, takich 

jak: „Wybrana problematyka procesu kontroli i oceny efektów w szkole wyższej”-27.10.2017, 

„Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań w naukach społecznych” – 15.12.2018 r. 

Przykładowe tematy projektów badawczych pozwalających doskonalić umiejętności łączenia 

teorii z praktyką w odniesieniu do tematyki administracyjnej i kształtować umiejętności kluczowe,                   

w tym umiejętności zarządzania czasem z ostatniego okresu są następujące: 
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 Zarządzanie gminą - (pod kier. naukowym prof. WSH dr hab. Wojciecha Wiszniewskiego                     

i doc. dr Ewy Jasiuk; 2017 r.); projekt dotyczył postrzegania procesu zarządzania gminą 

przez społeczność lokalną. Badaniem objęto reprezentatywną grupę mieszkańców dwóch 

gmin: Opoczno oraz Białaczów. Zebrane dane pozwoliły na ocenę postrzegania 

burmistrza/wójta przez mieszkańców, jak również prezentację upowszechnionego                          

w lokalnym środowisku wizerunku gminy; 

 Finanse samorządu terytorialnego – (pod kier. naukowym prof. WSH dr Piotra 

Możyłowskiego; 2016 r. - nadal); badania dotyczą stanu i przyszłości finansów 

samorządów, nadzoru nad nimi, współpracy JST z innymi instytucjami, w tym                                    

z przedsiębiorcami. Efektem przeprowadzonych badań były publikacje: P. Możyłowski,                    

J. Barański (red.), Samorząd terytorialny a przedsiębiorczość, Poznań – Radom 2016,                      

P. Możyłowski, T. Śmietanka, E. Markowska-Bzducha (red.), Finanse samorządu 

terytorialnego-problemy i wyzwania, Radom 2016, P. Możyłowski, T. Śmietanka,                             

S. Wrzosek, Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce, 

Radom 2017; 

 Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych – (pod kier. 

naukowym prof. WSH dr Magdaleny Płotczyk; 2018-nadal); celem badań jest analiza 

różnych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania związków nieformalnych, 

takich jak opieka nad dziećmi i dziedziczenia, kwestie podatkowe i bankowe, świadczenia 

ZUS, czy ochrona zdrowia. Studenci przeprowadzili badania ankietowe dotyczące 

postrzegania związków nieformalnych. Wyniki zostały zaprezentowane podczas 

międzynarodowej konferencji naukowej „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty 

związków nieformalnych” (WSH Radom, 18.05.2019 r.); 

 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - (pod kier. prof. WSH dr hab. Wojciecha 

Wiszniewskiego oraz doc. dr Ewy Jasiuk; 2014-2018). Badania realizowano w dwóch 

etapach. W I etapie kierownikiem badań był profesor dr hab. Wojciech Wiszniewski.                       

W badania zostali zaangażowani w głównej mierze studenci WSH w Radomiu. Pierwszy 

etap badań został zakończony, a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie 

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 3/2015. Czasopismo to jest indeksowane 

w IC Journal Master List, Lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 7 punktów. 

Badania zostały przeprowadzone w małych i mikro przedsiębiorstwach mieszczących się 

na terenie miasta i gminy Radom. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w badanym 

okresie 62 % tych przedsiębiorstw wprowadziło innowacje osiągając przede wszystkim 

korzyści w postaci podniesienia jakości usług i większego zysku. Wprowadzone innowacje 

były finansowane przede wszystkim z środków własnych przedsiębiorstw. Natomiast brak 

środków własnych i wsparcia od państwa, jak i zbyt wysokie obciążenia podatkowe były 

wskazane jako najważniejsze bariery we wprowadzaniu innowacji. Drugi etap badań 

dotyczył zmian prawnych w zakresie innowacji. Kierowali nim profesor dr hab. Wojciech 

Wiszniewski oraz doc dr Ewa Jasiuk. Celem badań było ukazanie w jaki sposób ustawa                      

z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki 

prowadzenia działalności innowacyjnej wpłynie na podniesienia poziomu innowacyjności, 

a tym samym – poprawę funkcjonowania polskiej gospodarki.  

 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną – (pod kier. dr Krzysztofa 

Linowskiego; 2016-2017); problematyka badań dotyczyła zarządzania czasem wolnym. 
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Sondaż diagnostyczny przeprowadzono na próbie 140 uczniów gimnazjów z terenu gminy 

Pionki.  

 Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii 

Europejskiej (pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Marka Żylicza i dr Ewy 

Jasiuk; 2004-2018). Wyniki badań zostały opublikowane przez wydawnictwo WSH                               

w Radomiu w cyklu publikacji pod tytułem Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych. 

Badania dotyczą kwestii wdrażania prawa europejskiego w kontekście postanowień 

Konstytucji RP. W ich trakcie analizowano zależność między normami prawa 

międzynarodowego publicznego a normami organizacji ponadnarodowej, jaką jest Unia 

Europejska (w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i transportu drogowego). Badania 

dotyczyły również  problemu ochrony przyrody w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 

europejskiego prawa karnego i egzekucyjnego,  prawnych aspektów liberalizacji  lotnictwa 

w krajach UE, wybranych zagadnień prawa międzynarodowego, jak również  problemów 

prawnych państw trzecich.  

 Organizacja i zarządzanie czasem wolnym w ocenie studentów polskich uczelni – (pod 

kier. dr Andrzeja Gołębiowskiego; 2017 – 2018). W badaniach uczestniczyli studenci. 

Celem projektu było zbadanie opinii studentów na temat organizacji i zarządzania czasem 

wolnym. Przedmiot badań stanowiło: hobby, zainteresowania studentów, sposób 

spędzania czasu wolnego itp. Wyniki badań zostały opublikowane w monografii pod 

tytułem: Barbara Olbrych, Andrzej Gołębiowski, red. Determinanty bezpieczeństwa 

społecznego w warunkach globalizacji, WSH, Radom 2018. 

 Stosowanie prawa administracyjnego – problemy i wyzwania - (pod kier. dr Tomasza 

Włodka; 2008-2016). Badania polegały na analizie praktyki stosowania prawa 

administracyjnego w następujących obszarach: 

- Rekompensaty za tzw „mienie zabużańskie” - problemy prawne – efektem badań było 

wygłoszenie referatu na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Problemy współczesnej 

Europy w kontekście prawnym, administracyjnym, pedagogicznym i społecznym, WSH 

Radom, 26 września 2016 r. Badania miały związek z pracą zawodową – jako starszego 

inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Rekompensat w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Lublinie (lata 2014-2015). 

- Prawa uchodźców do świadczeń z pomocy społecznej w Polsce – efektem badań było 

wygłoszenie referatu o tym samym tytule na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. 

Uchodźcy a lęki cywilizacyjne Europy, WSH Radom, 22-23 kwietnia 2016 r. Badania miały 

związek z doświadczeniem zawodowym jako dyrektora Wydziału Polityki Społecznej                               

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lublinie (lata 2008-2014).  

- Wdrażanie Programu 500+ na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Puławach – efektem badań było opracowanie artykułu naukowego o tym samym tytule 

oraz zaprezentowanie na konferencji organizowanej w WSH. Badania miały związek z pracą 

zawodową jako kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

 Finanse samorządu terytorialnego (2004 - 2018). Badania zapoczątkował prof. zw. dr hab. 

Vladimir Babcák. (kierownik I etapu badań) Pierwszy etap  badań  zrealizowano z udziałem 

ekspertów  spoza Uczelni, w tym także z zagranicy, a wyniki  przedstawiono podczas 

konferencji, która odbyła się w WSH  20 maja 2011 roku zatytułowanej „Finanse 

samorządu terytorialnego w Europie”. Była to konferencja międzynarodowa, podczas 
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której referaty wygłosili przedstawiciele następujących ośrodków akademickich: 

Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Uniwersytetu Konstantyna Filozofa                        

w Nitrze, Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Uniwersytetu Śląskiego                                 

w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu 

Jagielońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Radomskiej,  „Pedagogium” Wyższej 

Szkoły Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Wrocławskiej, 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Efekty pierwszego etapu badań 

zaprezentowano w publikacji, składającej się z dwóch części. Pierwsza część przedstawia 

finanse samorządu terytorialnego w Polsce, zaś druga dotyczy finansów samorządu 

terytorialnego na Słowacji. Tytuł publikacji to „Finanse samorządu terytorialnego”, V. 

Babcák,  E. Jasiuk, G. Maj (red.); wyd. WSH Radom 2012,  ISBN 978-83-62491-24-7. 

Kolejny etap badań zwieńczony został wydaniem monografii pod redakcją naukową 

nauczycieli akademickich: Elżbiety Kielskiej, Piotra Możłowskiego, Tomasza Śmietanki, 

Stanisława Wrzoska „Finanse samorządu Terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania”. 

Zorganizowana została także konferencja naukowa nt. „Finanse Samorządu 

Terytorialnego: Organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju” (Kozienice 19 – 20 maja 

2017 r.) 

 Problemy finansów publicznych - (pod kier. doc. dr Ewy Jasiuk; 2005-2018). Był to 

studencki program badawczy, realizowany wspólnie z pracownikami naukowymi WSH. 

Wzięli w nim udział studenci WSH z różnych kierunków studiów. Udział studentów                              

z różnych kierunków umożliwia interdyscyplinarne podejście do tematu. Celem programu 

była analiza problematyki szeroko pojętych finansów publicznych z uwzględnieniem 

uwarunkowań historycznych. Przedmiotem badań są m.in. zasady funkcjonowania  

instytucji finansowych, a także problemy systemowe, wymagające odmiennego 

definiowania w różnych sytuacjach społeczno-gospodarczych. Efekty pierwszego etapu 

badań zostały zaprezentowane w publikacji E. Jasiuk (red.), „Finanse. Wczoraj, dziś                           

i jutro”, WSH, Radom 2014r, ISBN 978-83-62491-16-2. W kolejnym  etapie programu, 

który poświęcony był problematyce kryzysu finansowego,  oprócz  studentów WSH 

uczestniczyli studenci z innych uczelni oraz doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego                              

i Uniwersytetu Łódzkiego. Rezultaty ich badań zostały zaprezentowane w publikacji K. 

Chochowski (red.), „Kryzys finansowy – wybrane aspekty prawne, administracyjne, 

społeczne i pedagogiczne”,  wyd. WSH Radom 2012, ISBN 978-83-62-491-26-1.  Wyniki 

badań przedstawiono również  podczas konferencji „Finanse publiczne w Polsce – teoria                      

i praktyka”, która odbyła się w WSH 10 07 2013 r. Udział w niej wzięli przedstawiciele 

następujących ośrodków akademickich: Mersin University (Turcja), Państwowej Akademii 

Spraw Wewnętrznych w Kijowie (Ukraina), Krajowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy 

w Kijowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Warszawskiego,  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 

Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa J. Chrapka w Radomiu, Uniwersytetu Medycznego                        

w Lublinie.  Podczas konferencji wystąpienia mieli także praktycy: przedstawiciele Izby 

Celnej w Warszawie, radcy prawni, przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT, 
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adwokaci.  W ramach w/w programu badawczego odbyła się 30 09 2013 r. kolejna 

studencko- doktorancka konferencja, wpisująca się w nurt  badań z tego zakresu 

„Fundusze i instrumenty finansowe szansą na rozwój”. Podczas konferencji 

zaprezentowali wyniki swych badań studenci WSH. Referaty wygłosili także 

przedstawiciele innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Wyższa Szkoła Handlowa                 

w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejna, 

międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce finansów samorządowych 

została zorganizowana 30. 10. 2013 roku przez w WSH w Radomiu oraz 

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki w Łucku. Jej temat to 

„Bezpieczeństwo finansowe w dobie kryzysu”. Podczas konferencji odbyła się dyskusja 

wokół wyników badań zaprezentowanych przez studentów WSH oraz studentów                            

z Ukrainy, Turcji, Bułgarii i polskich uczelni.  

 

Metody kształcenia są zorientowane na studentów i motywują ich do aktywnego udziału                        

w procesie nauczania i uczenia się. Oprócz metod podających (wykład informacyjny z prezentacją 

multimedialną), na kierunku Administracja wykorzystywane są metody aktywizujące, w których 

akcent przeniesiony jest na rozwijanie kompetencji studentów i stwarzanie im sposobności 

aktywnego zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań. Chodzi tu o: 

- nauczanie  programowane z użyciem komputera; 

- metody problemowe -  dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna (np. przedmioty: Zamówienia 

publiczne, Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Krajowa Administracja Skarbowa, Prawo 

finansowe Polski i UE), inscenizacja (np. przedmioty: Mediacje gospodarcze, Administracyjne 

postępowania szczególne), wykład konwersatoryjny, projekt, case study; 

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, pokaz, symulacja (np. przedmiot: Organizacja 

pracy biurowej). 

Przykładowy dobór metod kształcenia do realizowanych treści kształcenia (modułów) w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przedstawia się następująco:  

- nauczanie  programowane z użyciem komputera (Technologie informacyjne), 

- metoda projektów (Zamówienia publiczne, Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy, Fundusze 

strukturalne i projekty Unii Europejskiej), 

- metoda analizy przypadków (case study) (Prawo urzędnicze i służba cywilna), 

- metoda ćwiczeń (Prawo administracyjne część materialna),  

-metoda inscenizacji (Zarys prawa i postępowania cywilnego, Mediacje gospodarcze, Prawo 

handlowe, Administracyjne postępowania szczególne, Prawo dostępu do informacji), 

- metoda dyskusji problemowej (Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Trening umiejętności 

interpersonalnych,  Prawo administracyjne część ogólna, Postępowanie egzekucyjne w administracji,  

Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-skarbowe, Fundusze strukturalne i projekty UE, Prawo 

budżetowe), 

- rozwiązywanie kazusów (Prawo administracyjne część ogólna, Prawo konstytucyjne, Postępowanie 

administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze, Postępowanie sądowo-administracyjne), 



33 

- metoda sytuacyjna (Zamówienia publiczne, Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Krajowa 

Administracja Skarbowa, Prawo finansowe Polski i UE) 

- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją dydaktyczną (Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-

skarbowe),  

- prezentacja tekstów źródłowych z dyskusją (Historia myśli ustrojowo-administracyjnej                                      

i socjologiczno-ekonomicznej) 

- rozstrzyganie dylematów prawno-ekonomicznych przy pomocy zaprezentowanych doktryn (Historia 

myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej). 

 

Szczególnie użyteczna jest metoda projektów. W trakcie realizacji projektu studenci formułują                  

i analizują problemy badawcze, dobierają metody oraz narzędzia badawcze, opracowują, a także 

prezentują wyniki badań. Metoda ta pozwala w sposób bardziej efektywny na zmianę postawy wobec 

wykonywanych zadań z biernej na postawę proaktywną (twórczą), co jest szczególnie ważne                            

w  praktycznych profilach kształcenia (uczenie się przez działanie). 

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),                     

w tym kompetencje kluczowe, są osiągane i uzupełniane również w ramach praktyk studenckich. 

Praktyki zawodowe realizowane są według Ramowego Programu Praktyk Zawodowych dla kierunku                 

i w oparciu o Regulamin odbywania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Handlowej                 

w Radomiu - studia o profilu praktycznym. Regulamin ten znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie                   

i określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania studenckich praktyk 

zawodowych, przewidzianych w programie studiów. Realizowany program praktyk umożliwia 

osiągnięcie przez absolwenta zakładanych efektów uczenia się i umożliwia upraktycznienie 

kształcenia – należyte łączenie teorii z praktyką.  

Obowiązują następujące formy odbywania praktyk studenckich: 

- praktyka zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu - student korzysta                                    

z przygotowanej przez Uczelnię oferty praktyk wynikającej z umów zawartych przez Uczelnię                           

z różnymi instytucjami; 

- praktyka indywidualna - student samodzielnie organizuje praktykę oraz inicjuje podpisanie 

porozumienia między Uczelnią i jednostką organizacyjną, a Wyższa Szkoła Handlowa sprawuje nadzór 

merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki. 

Ważną rolę w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i organizacji 

praktyk studenckich odgrywa Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich i działające w jego 

ramach Biuro Karier. Jednostka ta prowadzi stałe działania dotyczące utrzymywania kontaktów, jak 

również pozyskiwania nowych podmiotów gospodarczych i instytucji, w których studenci oraz 

absolwenci WSH będą mogli odbywać praktyki zawodowe i podejmować zatrudnienie. Do chwili 

obecnej Wyższa Szkoła Handlowa podpisała 118 umów o współpracy w tym zakresie. W ostatnich 

latach do największych i najprężniej działających podmiotów, z jakimi udało się nawiązać współpracę 

zaliczyć można: Gminę Miasta Zwoleń, Gminę i Miasto Przytyk, Gminę Przysucha, Gminę Wierzbica, 

Kratki.pl, Imperial Tabacco, ITS Michalczewski.  

Warunkiem skierowania studenta na praktykę do Zakładu pracy jest możliwość realizacji 

czynności wynikających z Ramowego programu praktyk, a tym samym możliwość osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia się, potwierdzona podpisem osoby reprezentującej/przyjmującej na 

praktykę. Każdy student, kierowany na praktykę, otrzymuje z Działu Współpracy z Zagranicą i Praktyk 

Studenckich następujące dokumenty: skierowanie, porozumienie oraz dzienniczek praktyk lub kartę 

przebiegu praktyki (w zależności od daty przyjęcia na studia). Uwzględniają one, m.in.: przepisy 
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prawne, wymiar praktyk, organizację praktyk, czy zobowiązanie do zapewnienia studentom 

warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyk. Dotyczy to w szczególności: 

1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnych z programem praktyki, 

2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP oraz  

o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

3. prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem przez studentów programem praktyk poprzez 

powołanie zakładowego opiekuna praktyk, 

4. umożliwienia kierownikowi praktyk kontroli przebiegu praktyki, 

5. zapewnienia studentom na czas odbywania praktyk sprzętu ochrony osobistej i środków 

przewidzianych w przepisach BHP, 

6. umożliwienia studentom korzystania z biblioteki zakładowej oraz zakładowych urządzeń 

socjalnych i kulturalnych. 

Studenci mogą również odbywać praktyki w firmach zagranicznych, co wynika                                                      

z międzynarodowego programu Erasmus+. Dzięki temu programowi możliwa jest realizacja misji 

Uczelni i internacjonalizacja procesu kształcenia. Wyjazdy zagraniczne na praktyki, staże i część 

studiów dają możliwość zdobycia nowego doświadczenia, podniesienia kwalifikacji, nawiązania 

nowych kontaktów, przygotowują do życia w zjednoczonej Europie i w globalnym świecie. 

Koordynatorem Programu Erasmus+ w Uczelni jest kierownik Działu Współpracy z Zagranicą                    

i Praktyk Studenckich. Koordynator rozpowszechnia wiedzę o programie wymiany międzynarodowej 

wśród studentów, organizując spotkania informacyjne ze studentami, przedstawia informacje                         

w formie plakatów, ulotek i broszur, przekazuje niezbędne dane w formie elektronicznej za pomocą 

newslettera Biura Karier.  

Wszelkie informacje o Programie Erasmus+, zasady rekrutacji na wyjazdy zagraniczne i inne 

dokumenty związane z programem, studenci mogą znaleźć na stronie internetowej wsh.pl w zakładce 

Strefa studenta - Program Erasmus+, w gablotach oraz bezpośrednio u Koordynatora. 

  Każdy zainteresowany student WSH spełniający ustalone kryteria ma szanse na wyjazd na 

praktykę zagraniczną Erasmus+ trwającą od 2 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest 

wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędzie się praktyka, 

uzyskana średnia ocen oraz motywacja kandydata do wyjazdu. Student uprawniony do wyjazdu na 

praktykę nie może przebywać na urlopie dziekańskim i zdrowotnym. Warunkiem koniecznym jest 

również wybór placówki, przedsiębiorstwa, bądź uczelni partnerskiej, w której praktyka będzie 

odbywana zgodnie z profilem studiów (praktyka kierunkowa). Dopuszcza się możliwość odbycia 

praktyki niezwiązanej z kierunkiem, jako praktyki nadobowiązkowej, a także możliwość odbycia stażu 

absolwenckiego, po ukończeniu studiów. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z różnymi firmami 

pośredniczącymi w organizacji miejsc praktyk/staży, zlokalizowanymi w Hiszpanii, Portugalii, Grecji 

czy na Cyprze. Studenci mogą również odbywać praktyki w instytucjach szkolnictwa wyższego 

zlokalizowanych w 23 krajach europejskich, m.in. w: Hiszpanii, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Danii, Belgii, 

Słowacji, Chorwacji czy na Malcie.  

WSH współpracuje w ramach programu Erasmus+ ze 171 uczelniami zagranicznymi. 

Wyjeżdżając na praktykę czy staż absolwencki studenci otrzymują dofinansowanie w wysokości od 

450 do 600 euro na miesiąc. Studenci z niepełnosprawnością lub znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej dodatkowo otrzymują dofinansowanie z programu POWER. 

Oprócz praktyk, studenci mogą odbywać za granicą część studiów. Każdy zainteresowany 

student WSH, spełniający określone kryteria, ma szanse na wyjazd na studia trwający od 3 do 12 

miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego, bądź znajomość 
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języka wykładowego w danej uczelni zagranicznej, dobre wyniki w nauce oraz motywacja kandydata. 

Na studia można wyjechać po zaliczeniu przynajmniej dwóch semestrów studiów licencjackich lub 

magisterskich.  

  Każdy stypendysta Erasmus+, który zdobędzie w uczelni przyjmującej lub firmie wymaganą 

ilość ECTS i zrealizuje zakres czynności wpisany w „Porozumieniu o programie zajęć” lub                                  

w „Porozumieniu o programie praktyki”, ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu 

studiów/praktyki zrealizowanego w uczelni partnerskiej/firmie zagranicznej. Z oferty praktyk lub 

studiów w ostatnich trzech latach skorzystało blisko 100 studentów WSH. 

Kształtowaniu kompetencji językowych studentów w zakresie znajomości języka obcego sprzyja 

realizowana w uczelni międzywydziałowa ścieżka anglojęzyczna. W semestrze zimowym roku 

akademickiego 2019/2020 jej tematyka to aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne integracji 

europejskiej i przedmioty: 

- Human Resources Management on the international market  

- European and International Commercial Law  

- Institutions and European Union Sources  

- Security Problems in the European Union  

- Pedagogical challenges in the modern world  

- Intercultural Communication in Europe  

- Economic policy in the European Union  

- International Marketing  

- Development of Information Technology in UE  

W semestrze letnim tematyka ścieżki anglojęzycznej to:  unia europejska i gospodarka globalna,                     

a                          w niej przedmioty: 

- Corporate Social Responsibility in the European Union  

- International Business Administration  

- Cyber threats and security of Informatic Systems  

- Global Financial Markets  

- International Relations in current world  

- Psychology in the management of international organizations  

- Regional Policy in the European Union  

- Social aspects of Integration Process in Europe  

- Telecommunications and promotion in the modern world  

 

Studenci w ranach przedmiotów do wyboru z oferty uczelni mogą uczęszczać na wymienione 

wyżej zajęcia prowadzone w języku angielskim.   

W Uczelni kształtowane są postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i religii. Studenci 

studiują w międzynarodowym środowisku, corocznie ok. 200 studentów z różnych krajów, m.in.                         

z Turcji, Nigerii, Somalii, Indonezji, Hiszpanii, Portugalii, Senegalu, Republiki Malawi, Rumunii, 

Ukrainy, Białorusi czy Turkmenistanu przyjeżdża do WSH w ramach programu Erasmus+.  Daje to 

możliwość obcowania polskich studentów z przedstawicielami innych nacji i poprawiania komunikacji 

językowej. Ponadto, organizowane są liczne wydarzenia, integrujące środowisko akademickie, 

zapewniające możliwość rozmawiania w innych językach, jak: Dni Kultury Europejskiej, rajdy piesze 

po Górach Świętokrzyskich i Puszczy Kozienickiej, spływy kajakowe, paintball, wieczorne spotkania 



36 

Speaking Clubu i Tandem Language Nights, wieczory muzyczne, imprezy studenckie i wiele innych 

atrakcji. 

Studenci posługują się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi (wirtualny 

dziekanat, informatyczny system powiadamiania, mailowy kontakt z wykładowcami itp.). Korzystają        

z bogato wyposażonych laboratoriów informatycznych, dysponujących nowoczesnym sprzętem                           

i oprogramowaniem (pakiety biurowe: Microsoft Office, Libre Office, Open Office, MS Project, MS 

Visio, pakiety bazodanowe MS Access, MS SQL, My SQL, oprogramowanie dla firm: CDN Optima, 

Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Płatnik, system Baseline).  

 Optymalizacji procesu uczenia się służą również działające w WSH koła naukowe (jest ich 10). 

Dzięki nim studenci mogą realizować swoje pasje i prowadzić badania. Na Wydziale Prawa                                

i Administracji – działają 3 koła:  Studenckie Koło Naukowe Badań Społecznych i Kreatywnego 

Myślenia, Koło Naukowe Prawa Podatkowego TAX oraz Koło Młodych Menedżerów.  

Organizacja i przebieg procesu uczenia się jest dostosowany do potrzeb grupowych                                   

i indywidualnych studentów. W Uczelni działa program „Leader Academy” skierowany do najlepszych 

i najzdolniejszych studentów. Dzięki indywidualnej pracy ze studentami w ramach Leader Academy 

Uczelnia może się pochwalić liczbą 100 studentów, którzy otrzymali stypendium MNiSW, liczną grupą 

studentów, którzy odnieśli sukcesy w konkursie „Primus Inter Pares”, a także tytułem „Najlepszej 

studentki na Mazowszu” w konkursie „Studencki Nobel”. 

Regulamin studiów dopuszcza możliwość tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów dla 

studentów ze specjalnymi potrzebami. Student studiujący tym trybem jest pod opieką nauczyciela 

akademickiego posiadającego, co najmniej stopień naukowy doktora.  

Uczelnia dba również o zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, udzielając im m.in. 

wsparcia w zakresie procesu uczenia się.  Wynika to m.in. z prowadzonej przez Uczelnię polityki 

zachowania równości szans, w tym: z Zarządzenia nr 42 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej                              

w Radomiu z dnia 24 marca 2012 r w sprawie zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania 

środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom WSH w Radomiu będącym osobami 

niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, z Zarządzenia Rektora                   

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. 

 Wsparcie Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami przejawia się w takich działaniach jak:  

 powołanie Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w WSH, 

 wsparcie doradcy zawodowego, 

 pomoc psychologa i warsztaty psychoedukacyjne, 

 możliwość wydłużenia terminu wypożyczania książek, 

 możliwość wydruku materiałów dydaktycznych w powiększonej czcionce, konwertowanie, 

notatek z zajęć dydaktycznych na tekst pisany lub tekst odtwarzany za pomocą mowy 

systemowej, 

 możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez zwiększenie dopuszczalnej 

liczby godzin nieobecności na zajęciach z opcją nadrobienia ich w sposób ustalony                                   

z prowadzącym zajęcia),  

 możliwość zmiany miejsca / terminu egzaminu i wydłużenia czasu trwania egzaminu, 

 możliwość korzystania z urządzeń wspomagających podczas zajęć oraz egzaminów,  

 możliwość skorzystania przez studenta ze szkoleń z zakresu technologii wspierających. 

 

Na wniosek osoby z niepełnosprawnością, studenci zdrowi są zatrudniani w charakterze 

asystentów osób niepełnosprawnych. Asystent taki pomaga osobie niepełnosprawnej podczas jej 
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pobytu na zajęciach, sporządzaniu notatek, załatwianiu spraw administracyjnych, przy wypożyczaniu 

książek w bibliotece itp.   

W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). W każdym semestrze  

organizowane są spotkania ze studentami  niepełnosprawnymi w celu poznania ich potrzeb, 

poinformowania o możliwościach i propozycjach Uczelni dotyczących  procesu przyjmowania 

na studia, kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej. Uczelnia organizuje także szkolenia 

skierowane do osób niepełnosprawnych, ułatwiające funkcjonowanie na Uczelni i w środowisku. 

Corocznie organizowany jest w WSH projekt Niepełnosprawni – Pełnosprawni, w którym uczestniczą 

studenci niepełnosprawni i pełnosprawni oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele organizacji 

pozarządowych niosących pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością. W Uczelni 

organizowane są również szkolenia dla wykładowców  oraz pracowników administracji poświęcone 

m.in. zasadom komunikacji interpersonalnej, roli asystentów studentów niepełnosprawnych, 

metodom pracy dydaktycznej ze studentami z dysfunkcjami narządów ruchu, mowy, słuchu i słabo 

widzącymi.  

Zgodnie z polityką równości szans Uczelnia udziela wsparcia w procesie uczenia się, rozwoju 

umiejętności uczenia się i przygotowania do efektywnej działalności zawodowej wszystkim 

studentom. Szczególną rolę odgrywa w tym aspekcie Biuro Karier organizujące dla studentów 

nieodpłatne warsztaty  i szkolenia ułatwiające start zawodowy, np. „Sztuka autoprezentacji” 

„Sporządzanie kreatywnego CV”, „Startup PL - przedsiębiorczy Radom” itp. Organizuje ponadto liczne 

wizyty studyjne, m.in. do Centrum Pieniądza, Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady Ukrainy, Urzędu 

Gminy Białaczów, Urzędu Miejskiego w Radomiu, Samsunga, Zakładu Automatyki Kombud S.A., 

Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie czy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa 

Finansów. Niemniej ważną działalnością Biura Karier są organizowane spotkania z pracodawcami w 

ramach cyklu „Dzień z Pracodawcą”. W ostatnim czasie odbyły się spotkania z takimi firmami jak: 

EUCO, Verona Consulting, Iron Mountain, Olive Garden Hotel, Algoos Inc., ITM Tabacco, QFG, 

Randstad, Bankiem PeKaO S.A. czy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Biuro Karier organizuje również „Dni kariery w WSH” oraz liczne szkolenia dla studentów.                               

W ostatnich latach odbyły się szkolenia i warsztaty, m.in. o tematyce:  

- Pracownicze Plany Kapitałowe (czerwiec 2019), 

- Inteligencja emocjonalna w życiu zawodowym i osobistym (kwiecień 2019) 

- Analiza orzecznictwa wypadkowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych (luty 2019), 

- Projekt własnego przedsiębiorstwa (styczeń 2019), 

- Wybór formy opodatkowania przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności 

gospodarczej (grudzień 2018), 

- Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań w naukach społecznych (grudzień 2018), 

- Wspieranie rozwoju innowacyjnych usług dla biznesu - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

(październik 2018), 

- Warsztaty szkoleniowe - Organizacja XXI wieku. Turkusowe firmy, prowadzone przez prof. Blikle 

(czerwiec 2017), 

- Warsztaty metodologiczne z zakresu kompetencji badawczych (kwiecień 2017), 

-  Metody i techniki doskonalenia jakości prac dyplomowych (marzec 2017). 

 

Ponadto organizowane były warsztaty w zakresie przygotowywania biznesplanu (we 

współpracy z Idea Bank), otrzymania dotacji na otworzenie działalności gospodarczej (we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu), a także spotkania poświęcone możliwości uzyskania 
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pożyczki do 50 tys. na otworzenie firmy (we współpracy z Radomskim Centrum Przedsiębiorczości).  

Biuro Karier zorganizowało we współpracy z GUS cykl szkoleń dla studentów kierunku 

Administracja, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, „Zarządzanie danymi statystycznymi”. 

Szkolenie to dotyczy wykorzystania danych statystyki publicznej w praktycznej działalności 

przedsiębiorstw. Elementem uzupełniającym działalność Biura Karier jest prowadzenie wśród 

studentów WSH rekrutacji do firm, zarówno na płatne staże zawodowe, jak i w celu podjęcia pracy 

zawodowej, m.in. do Urzędu Miejskiego w Radomiu, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji                           

w Radomiu, Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Techimpex czy Humansoft. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest na podstawie corocznie podejmowanych 

przez Senat WSH uchwał w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w Wyższej 

Szkole Handlowej w Radomiu.  Uchwałę Senatu podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 

do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Decyzję w sprawie 

przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. 

Nabór na studia pierwszego stopnia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęcie na studia 

może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości określone w przepisach o systemie 

oświaty. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom IB (International Baccalaureate) 

wydane przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uznaje się za 

równoważne świadectwu dojrzałości, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz 

przepisach o systemie oświaty. Nabór odbywa się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia 

zobligowani są do złożenia kompletu dokumentów do 30 września lub po tym terminie na podstawie 

zgody Rektora WSH i w oparciu o pisemny umotywowany wniosek kandydata.  

 Kompetencje oczekiwane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

wynikają z Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, czyli ogólnych charakterystyk uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, o której mowa 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz 64                  

i 1010), a także pozostają w związku z uprawnieniami szkoły wyższej określonymi w art. 69 Ustawy                   

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

W kontekście ustawowych uprawnień szkoły wyższej, kandydat na studia drugiego stopnia na 

kierunku Administracja o profilu praktycznym w WSH w Radomiu musi posiadać przygotowanie 

(kwalifikacje) umożliwiające przystąpienie do kształcenia służącego uzyskaniu efektów uczenia się dla 

7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Potwierdzeniem urzędowym posiadania takiego przygotowania 

jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego                     

i drugiego stopnia z kierunku innego niż Administracja muszą zaliczyć różnice programowe zgodnie                 

z Zarządzeniem Dziekana nr 1 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie różnic 

programowych na kierunku Administracja studia drugiego stopnia na rok akademicki 

2019/2020.  z przedmiotów: Podstawy prawoznawstwa, Prawo administracyjne część ogólna, Prawo 

administracyjne część materialna, Postępowanie administracyjne. 

Wszyscy studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub praktykę w ramach programu 

Erasmus+, zgodnie z zasadami rekrutacji, muszą posiadać znajomość języka kraju, do którego chcą 
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wyjechać lub języka, w którym prowadzone będą zajęcia/staż na poziomie przynajmniej B1.                           

W ramach rekrutacji muszą napisać test znajomości tego języka i przejść rozmowę kwalifikacyjną, 

prowadzoną w tym języku, określającą stopień opanowania go. Testy przygotowywane są przez 

lektorów Departamentu Języków Obcych WSH. Następnie, po zakwalifikowaniu, na tydzień-dwa 

przed wyjazdem, student zobowiązany jest do wypełnienia kolejnego testu – online, na platformie 

Online Linguistic Support. Każdy student w ramach przygotowania do wyjazdu ma do wyboru 

przedmiot z oferty uczelni, prowadzony w języku angielskim w ramach ścieżki międzywydziałowej. 

  Informacje na temat potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

zawarte są w Uchwale nr 3/82 Senatu WSH w Radomiu z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia 

zmienionego, dostosowanego do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Regulaminu uznawalności efektów uczenia się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu zdobywanych 

w systemach pozaformalnych i nieformalnych. Uchwała znajduje się na stronie www.wsh.pl                             

w zakładce BIP. 

Uczelnia stosuje ogólne zasady uznawalności efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskane w innych uczelniach, również zagranicznych. Student może przenieść się z innej uczelni za 

zgodą dziekana właściwego wydziału wyrażoną w drodze decyzji. Decyzja określa warunki przyjęcia 

studenta: semestr, termin i sposób uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Jeśli student 

powtarzał semestr lub rok przed zmianą uczelni, okoliczność tę uwzględnia się tak, jak by miała ona 

miejsce podczas studiowania w uczelni, do której przeniósł się student. Nie można przyjąć studenta                 

z innej uczelni w przypadku jego zawieszenia w prawach studenta i przy toczącym się wobec niego 

postępowaniu dyscyplinarnym.   

Uczelnia monitoruje i ocenia postępy studentów (w tym – odsiew i odpad studentów), 

podejmuje na tej podstawie adekwatne działania,  jak również odpowiednio i stosownie do potrzeb 

wykorzystuje wyniki przeprowadzonych analiz. W okresie rekrutacji pracownicy prowadzący 

rekrutację wysyłają władzom Uczelni aktualne statystyki kandydatów, co pozwala na zorganizowanie  

procesu kształcenia z odpowiednim wyprzedzeniem i jego optymalizację (m.in. w zakresie wielkości 

grup, zatrudnienia nowych nauczycieli akademickich itp.). Na podstawie statystyki odsiewu Uczelnia 

na bieżąco udziela wsparcia studentom w procesie uczenia się (np. poprzez organizację zajęć 

wyrównawczych). Zgodnie z prowadzoną przez WSH polityką równości szans Uczelnia pomaga                         

w wyrównaniu poziomu wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. 

W Uczelni obowiązuje System weryfikacji efektów uczenia się, wprowadzony Zarządzeniem 

Rektora z dnia 15 marca 2013 r. (ze zmianami z dn. 17.03.2017r.). System ten obejmuje: 

- opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, 

- sposoby monitorowania uczenia się 

Procedura weryfikacji efektów kształcenia obejmuje: 

A. Opis procedury i systemu oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych. 

B. Opis procedury i weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk. 

C. Opis procedury i systemu sprawdzania końcowych efektów – procesu dyplomowania. 

D. Procedurę i udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów uczenia się. 

E. Procedura zapewniająca publiczną dostępność opisu efektów uczenia się, systemu ich oceny oraz 

weryfikacji. 

Celem w/w procedur jest ujednolicenie sposobu weryfikowania efektów uczenia się osiąganych 

przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Procedury dotyczą 

http://www.wsh.pl/
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wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne bez względu na rodzaj 

zatrudnienia i formę zajęć oraz wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 i w latach następnych.  

Sposób weryfikacji szczegółowych efektów uczenia się zależy od specyfiki realizowanego 

przedmiotu, form zajęć (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, lektoraty, seminaria), 

stosowanych przez nauczycieli metod dydaktycznych oraz wykorzystywanych środków 

dydaktycznych. Ogólne metody weryfikacji osiąganych efektów uczenia się są szczegółowo określone 

w kartach opisów poszczególnych przedmiotów (sylabusach). W Uczelni obowiązuje jeden wzór 

„Karty opisu przedmiotu”, zatwierdzony przez Senat (Uchwała Senatu WSH z dnia 17 czerwca 2011                

w sprawie zmiany wytycznych dotyczących planów studiów i programów nauczania kierunków 

studiów realizowanych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu w formie stacjonarnej                                       

i niestacjonarnej). Karty opisu przedmiotów precyzyjnie określają metodę weryfikacji, procentowy 

wpływ poszczególnych kryteriów na ogólną ocenę, jak również wskazują, który z elementów odnosi 

się do weryfikacji konkretnego efektu uczenia się. Do metod oceny studentów i weryfikacji 

szczegółowych efektów uczenia się kierunku Administracja studia pierwszego i drugiego stopnia 

należy: test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, 

zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, 

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk dokonana 

przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy, ewentualnie – z ramienia Uczelni (hospitacje 

praktyk). Warto dodać, iż Uczelnia organizuje szkolenia dla wykładowców na temat wytycznych 

dotyczących oceniania studentów i stopnia osiągania zakładanych efektów uczenia się, np. Standardy 

przygotowywania prac zaliczeniowych, kryteria, zasady oceniania studentów (27.10.2017r.) 

Tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych oraz dyplomowych obejmuje wymagania 

wynikające z przedmiotowych (modułowych) efektów uczenia się. Nacisk położony jest na 

sprawdzenie praktycznych umiejętności przydatnych w miejscu pracy. W Uczelni obowiązują 

Standardy przygotowywania prac dyplomowych (Uchwała nr 4/73 Senatu z dnia 17 marca 2017 r.                 

w sprawie przyjęcia zmienionych standardów przygotowania prac dyplomowych). Standardy są 

dostępne na stronie internetowej i określają wymogi regulaminowe, merytoryczne, warsztatowe oraz 

formalno-techniczne pisania prac dyplomowych.  Uczelnia organizuje szkolenia dla wykładowców                

i studentów na temat metodologii pisania prac i prowadzenia badań społecznych, prowadzone przez 

profesorów WSH. Tematyka wszystkich prac (etapowych, egzaminacyjnych i dyplomowych) jest 

zgodna z kierunkiem studiów.  W odpowiedzi na sugestie przedstawicieli otoczenia społeczno-

gospodarczego Uczelnia i konkretni wykładowcy zachęcają studentów kierunku Administracja do 

wyboru tematyki prac związanej nie tylko z kierunkiem studiów, ale i z miejscem zatrudnienia 

(ewentualnie praktyki). Pozwala to m.in. na bardziej efektywne przygotowanie absolwentów do 

wymagań pracy w regionie, rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem 

administracji w najbliższym otoczeniu (np. efekty uczenia się AI_K05, AI_K06 AII_U08). Pozwala 

również na dość proste sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych efektów przez opiekuna praktyk, 

ewentualnie - kierownika podmiotu, w którym świadczona przez studenta praca jest zaliczona na 

poczet praktyk (weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się za pośrednictwem wypełnionej karty 

praktyk). Z tego względu wiele prac dotyczy m.in. problematyki związanej z funkcjonowaniem 

instytucji lub gmin regionu radomskiego i okolic, a prace - w związku z praktycznym profilem studiów  

- mają często charakter aplikacyjny. Z racji realizowania praktycznych profili kształcenia, powszechnie 
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wykorzystywaną metodą stała się analiza przypadków (case study) i szeroko rozumiane metody 

uczenia się przez działanie: metoda projektów, inscenizacji, metoda ćwiczeń, symulacji itp. 

Prace zaliczeniowe i egzaminacyjne studentów są przechowywane w Archiwum Uczelni. 

Uczelnia dba o to, by zaliczenie i egzamin były sprawdzianem faktycznej wiedzy i umiejętności. 

Obowiązuje Zarządzenie Rektora z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie techniczno-organizacyjnych 

standardów przeprowadzania egzaminów. W przypadku egzaminów ustnych sporządzane są 

stosowne raporty. Zwraca się uwagę na to, by w sali egzaminacyjnej podczas egzaminu ustnego 

oprócz egzaminatora  i egzaminowanego znajdował się jeszcze jeden student.  

Do sposobów dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów należą: 

testy, pisemne prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, zadania wykonane przez studentów, 

projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione karty praktyk, protokoły z zaliczeń                                     

i przeprowadzonych egzaminów, protokoły egzaminów dyplomowych,  prace dyplomowe. 

Analiza ocen studentów służy weryfikacji założonych efektów uczenia się dla konkretnego 

przedmiotu. Na zakończenie każdego semestru analizie poddawane są oceny uzyskiwane przez 

studentów oraz jest prowadzona dokumentacja przedmiotu. Dokumentacja zawiera min.: prace 

zaliczeniowe, egzaminacyjne w tym: testy, prace opisowe, eseje, referaty itp., protokoły egzaminów 

ustnych, projekty wraz z ocenami, prezentacje multimedialne wraz z ocenami, analizę wytworów 

prac studentów wraz z ocenami. 

W dokumentacji odnotowuje się, czy i w jakim stopniu zostały przez studenta osiągnięte efekty 

uczenia się, właściwe dla danego przedmiotu. Tylko dokonanie całościowej oceny stopnia osiągnięcia 

przez studenta założonych efektów uczenia się stanowi podstawę do wystawienia oceny                                

z przedmiotu. Ocena może mieć formę binarną (zaliczenie/niezaliczenie), bądź też formę wybranego 

elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen (np. 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5).  

Dokumentacja przedmiotu składana jest w Bibliotece po zakończeniu realizacji 

modułu/przedmiotu (należy ją złożyć w opisanej teczce) i podlega archiwizacji.  

Sposób oceniania prac zaliczeniowych, egzaminów oraz innych form weryfikowania 

osiągniętych efektów kształcenia uzależniony jest od specyfiki przedmiotu i musi być zgodny                              

z wpisem w sylabusie. W procedurze weryfikacji efektów kształcenia istotną rolę odgrywają studenci 

wydziału, którzy swoje uwagi dotyczące weryfikacji założonych efektów uczenia się mogą wyrazić                   

w anonimowych ankietach oraz na spotkaniach z dziekanami wydziałów.  

Ważnym elementem weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się (zawartych                         

w ramowym programie praktyk)  jest zaliczenie praktyki. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na 

równi z brakiem zaliczenia pozostałych przedmiotów. Jest też warunkiem uzyskania absolutorium. 

Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydziału na podstawie dokumentacji odzwierciedlającej 

przebieg praktyki, zweryfikowanej przez Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą i Praktyk 

Studenckich. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Kierownika Działu 

Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich wpisu w indeksie i w karcie ocen. Zaliczenie praktyki 

wiąże się ze zdobyciem przez studenta wymaganych punktów ECTS. Dokumenty związane z odbyciem 

przez studenta praktyki zawodowej są przekazywane przez Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą 

i Praktyk Studenckich - pracownikowi Dziekanatu odpowiedzialnemu za koordynację obsługi 

organizacyjno- biurowej praktyk, a następnie przechowywane w teczce osobowej studenta. 

Informacje na temat wsparcia uczelnie w zakresie praktyk studenckich (głównie w zakresie 

zapewnienia odpowiedniej infrastruktury są zawarte w pkt. 5 niniejszego Raportu) 
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System weryfikacji uzyskanych ocen pozwalających odnieść się do zakładanych efektów uczenia 

się w zakresie praktyk opiera się na opiniach opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy i Uczelni. Jest 

to potwierdzane stosowną opinią przez opiekuna zapisywaną w karcie praktyk. Studenci uzyskujący 

najlepsze oceny z praktyk często zapraszani są przez firmy do odbycia płatnych staży, czy podjęcia 

pracy. Świadczą o tym wypowiedzi pracodawców na organizowanych w WSH posiedzeniach Rady 

Programowej Pracodawców, którzy zatrudniają studentów oraz absolwentów naszej Uczelni.                          

W Ramowym Programie Praktyk zostały zawarte efekty uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności          

i kompetencji społecznych) wraz z ich odniesieniem do konkretnych efektów uczenia się właściwych 

dla całego programu studiów.  Te same efekty są zawarte w kartach praktyk, na których zakładowy 

opiekun praktyki zaznacza osiągnięcie danego efektu podczas trwania praktyki.  

Wśród efektów znajdujących się w Ramowych Programach Praktyk dla kierunku Administracja 

studia pierwszego stopnia znajdują się umiejętności praktyczne przydatne w obszarach działalności  

zawodowej właściwych  dla kierunku Administracja: AI_U01 – umiejętność wykorzystania w praktyce 

wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i innych gałęzi prawa, AI_U09 – umiejętność 

przygotowania pism urzędowych z zachowaniem reguł logicznego myślenia i obowiązujących 

procedur, AI_U08 – umiejętność krytycznego i konstruktywnego myślenia w odniesieniu do 

konkretnych problemów. Ponadto program zawiera przydatne w pracy zawodowej kompetencje 

społeczne, np. gotowość do właściwego dostrzegania i ustalania priorytetów, czy też gotowość do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie konkretnych prac administracyjnych z poszanowaniem 

zasad pracy zespołowej. 

Na studiach drugiego stopnia program praktyk uwzględnia kształtowanie takich umiejętności 

jak: AII_U03 – umiejętność przygotowania analiz prawnych, AII_U08 - umiejętność przygotowania 

projektów rozwiązań formalno-prawnych w odniesieniu do konkretnych problemów, AII_U08 – 

umiejętność analizowania stanu faktycznego sprawy i doboru narzędzi prawnych adekwatnych do 

stanu faktycznego. Program zakłada także gotowość do segregowania zadań i przypisywania im rangi. 

Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się są adekwatne do zakładanych 

efektów uczenia się oraz umożliwiają ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów 

uczenia się, w tym - w zakresie umiejętności prowadzenia badań. W ramach wewnętrznych 

uregulowań prawnych obowiązują procedury dotyczące monitorowania efektów kształcenia zawarte 

w Systemie weryfikacji efektów kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 15 marca 

2013 r. (ze zmianami z dn. 17.03.2017 r.) pkt. A. Opis procedury i systemu oceny prac zaliczeniowych, 

projektowych, egzaminacyjnych.  

Zasady dyplomowania zawarte są w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Handlowej                              

w Radomiu z 26 kwietnia 2019 roku (rozdział 5 „Ukończenie studiów i praca dyplomowa” (§46-58) 

oraz zmienionych w 2017 r. Standardach przygotowywania prac dyplomowych (uchwała nr 4/73 

Senatu WSH z 17.03.2017 r.). Sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje 

Zarządzenie nr 56 Rektora WSH z dnia 20 września 2011 r. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 

powołaną przez Rektora Komisją Egzaminacyjną, składającą się z trzech członków. Student losuje 

pytania (związane z kierunkiem studiów i specjalnością). Zestawy zagadnień obowiązujących na 

egzaminie dyplomowym są identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zagadnienia do 

egzaminu dyplomowego są udostępnione studentom na stronie internetowej Uczelni. Student ma 

prawo do jednego terminu poprawkowego egzaminu dyplomowego. Na wniosek studenta egzamin 

dyplomowy może być egzaminem otwartym. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego 

podejmuje dziekan wydziału. Każda praca dyplomowa sprawdzana jest przez promotora i recenzenta 
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pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich. Promotor, na podstawie raportu 

antyplagiatowego, podejmuje decyzję czy doszło do naruszenia praw autorskich. Wszystkie prace 

dyplomowe były sprawdzane w ramach programu antyplagiatowego „Genuino.pl” – szczegółowe 

procedury w tym względzie określa zarządzenie nr 41 Rektora z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie 

procedury antyplagiatowej oraz wykorzystywania systemu Plagiat.pl. oraz zarządzenie nr 55 z dnia 30 

czerwca 2015 r.  Aktualnie wykorzystywany jest Jednolity System Antyplagiatowy. 

W Uczelni odbywają się warsztaty szkoleniowe nt. metod i technik doskonalenia jakości prac 

dyplomowych (11.03.2017), warsztaty metodologiczne z zakresu kompetencji badawczych 

(19.04.2017), szkolenia na temat „Standardy przygotowywania prac zaliczeniowych przez studentów.  

Zasady i funkcja oceny studenta” (24.11.2017). W szkoleniach i warsztatach biorą udział  nauczyciele 

akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne i seminaria dyplomowe oraz studenci, w tym studenci 

kierunku Administracja. 

       Studenci mogą decydować o swojej edukacji językowej. Do wyboru mają jeden język:                            

j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski. Zajęcia językowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych 

i doświadczonych lektorów, którzy zwracają uwagę na rozwijanie umiejętności językowych tj. 

czytanie i słuchanie (umiejętności receptywne) oraz mówienie i pisanie (umiejętności produktywne) 

na odpowiednich poziomach zgodnych z Globalną skalą oceny kompetencji językowych. Opisy 

poszczególnych poziomów tej skali (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) są sformułowane jasno i precyzyjnie 

(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ – Załącznik nr 1 ). Lektorzy 

kładą także duży nacisk na naukę słownictwa specjalistycznego, które pozwoli studentom na sprawną 

komunikację w poszczególnym sektorze. Studium Języków Obcych WSH w Radomiu dokłada starań 

aby studenci na wszystkich kierunkach po ukończeniu lektoratu mogli uzyskać formalne 

potwierdzenie umiejętności językowych, mogli podjąć studia zagraniczne, a w czasie trwania toku 

studiów mogli uczestniczyć w wymianie międzynarodowej Erasmus, praktykach i stażach 

zagranicznych.  

Studenci podczas zajęć lektoratowych na wszystkich kierunkach realizują treści nauczania 

zgodne z programem nauczania.   Sylabusy są aktualizowane każdego roku przed rozpoczęciem 

lektoratu z danego języka w semestrze letnim. Studenci wszystkich kierunków rozpoczynający naukę 

języka w roku akademickim 2019-2020 roku realizują treści nauczania zgodne z Polską Ramą 

Kwalifikacji.  Sylabusy są przygotowywane na wszystkie 4 semestry, na których realizowane są zajęcia 

lektoratowe. Sylabusy są ujednolicone, co oznacza, że każda grupa lektoratowa realizuje te same 

treści nauczania od poziomu B1 do poziomu B2 zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego z uwzględnieniem treści kierunkowych.  

Studenci kontynuują rozpoczętą na wcześniejszych etapach edukacji naukę języka 

nowożytnego na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Student studiów stacjonarnych ma obowiązek uczestniczenia w lektoracie języka obcego w wymiarze 

165 godzin, a studiów niestacjonarnych – 120 godzin, które są realizowane na wszystkich kierunkach 

studiów od II do V semestru. Lektorat z danego języka kończy się egzaminem na poziomie B2. 

Kierowanie do grup lektoratowych odbywa się na podstawie deklaracji wyboru języka obcego 

wypełnionej podczas zapisu na studia oraz testu poziomującego lub w szczególnych przypadkach (tj. 

nieobecność na teście poziomującym) innych form poziomowania języka jak np. rozmowa zgodna                     

z ESOK, na podstawie której dany student jest przydzielany do poszczególnej grupy lektoratowej. Dla 

studentów mających trudności w opanowaniu języka oferowane są zajęcia dodatkowe. Studenci 

mogą również korzystać z pomocy lektorów podczas konsultacji ustalanych przez wykładowcę.  
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   Weryfikacja osiągania wymaganych kompetencji językowych odbywa się za pomocą zaliczeń                   

i egzaminów – pisemnych i ustnych. Zaliczenie pisemne i ustne następuje po każdym semestrze 

(zaliczenie ustne – 50 %, zaliczenie pisemne - 25 %, aktywności na zajęciach – 25 %). Semestr ostatni 

lektoratu kończy się egzaminem pisemnym i ustnym na poziomie B2 zgodnie z wymogami 

Europejskiego Systemu Kształcenia. 

 
Formy oceny znajomości języka obcego – szczegóły 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

01 

Student nie potrafi 
definiować informacji 
w zakresie 
wykorzystania 
zdobytych na 
zajęciach 
informacjach o 
kulturze 
anglojęzycznej 
/niemieckojęzycznej/r
osyjskojęzycznej 

Student potrafi w 
stopniu minimalnym 
definiować informacje 
w zakresie 
wykorzystania 
zdobytych na 
zajęciach 
informacjach o 
kulturze 
anglojęzycznej 
/niemieckojęzycznej  
/rosyjskojęzycznej 

Student potrafi w 
stopniu 
podstawowym  
definiować informacje 
w zakresie 
wykorzystania 
zdobytych na 
zajęciach 
informacjach o 
kulturze /niemiecko- 
języcznej 
/rosyjsko-języcznej 

Student potrafi w 
pełni definiować 
informacje w zakresie 
wykorzystania 
zdobytych na 
zajęciach 
informacjach o 
kulturze 
anglojęzycznej  
/niemiecko- języcznej 
/rosyjsko-języcznej 

02 

Student nie potrafi 
interpretować  
pisemnie i ustnie 
informacji 
przedstawionych w 
formie graficznej, 
które dotyczą znanego 
tematu 

Student potrafi w 
stopniu minimalnym 
interpretować  
pisemnie i ustnie 
informacje 
przedstawione w 
formie graficznej, 
które dotyczą znanego 
tematu 

Student potrafi w 
stopniu 
podstawowym  
interpretować  
pisemnie i ustnie 
informacje 
przedstawione w 
formie graficznej, 
które dotyczą znanego 
tematu 

Student potrafi w 
pełni interpretować  
pisemnie i ustnie 
informacje 
przedstawione w 
formie graficznej, 
które dotyczą znanego 
tematu 

03 

Student nie potrafi 
posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie biegłości B2 
Europejskiego 
Systemu Opisu 
Kształcenia 
Językowego Rady 
Europy. 

Student potrafi w 
stopniu minimalnym 
posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie biegłości B2 
Europejskiego 
Systemu Opisu 
Kształcenia 
Językowego Rady 
Europy. 

Student potrafi w 
stopniu 
podstawowym  
posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie biegłości B2 
Europejskiego 
Systemu Opisu 
Kształcenia 
Językowego Rady 
Europy. 

Student potrafi w 
pełni posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie biegłości B2 
Europejskiego 
Systemu Opisu 
Kształcenia 
Językowego Rady 
Europy. 

04 
Student nie potrafi 
uzupełnić nabytej 
wiedzy i umiejętności 

Student potrafi w 
stopniu minimalnym 
uzupełnić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

Student potrafi w 
stopniu 
podstawowym  
uzupełnić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

Student potrafi w 
pełni uzupełnić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

 

WSH jest zamkniętym (sesje na żądanie studentów WSH) ośrodkiem egzaminacyjnym ETS  

(Educational Testing System) w Radomiu. W ramach współpracy z ETS przeprowadzamy sesję 
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zamknięte testów tj. TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI. Są to testy poziomujące, do których może przystąpić 

zarówno student z podstawową wiedzą danego języka, jak również osoba, której sprawności 

językowe są na dość wysokim poziomie. Studenci uczestniczą w prezentacjach na tematach specyfiki                   

i przydatności certyfikatów językowych. 

Monitorowanie losów absolwentów 

W celu weryfikacji efektów uczenia się pod kątem potrzeb rynku pracy, Uczelnia prowadzi od 

roku akademickiego 2012/2013 monitorowanie losów zawodowych absolwentów. Badanie to ma 

charakter ankietowy i jest poufne, zgodnie z wymaganiami RODO. Pierwszy etap badań jest 

przeprowadzany w okresie 3 miesięcy od zakończenia studiów. Obejmuje on absolwentów studiów: 

stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, którzy zakończyli 

naukę oraz przystąpili do egzaminu dyplomowego. Kolejne badanie przeprowadzane jest po 3 latach 

od ukończenia studiów, a następne - po 10 latach od ukończenia studiów. Ankietę monitorującą losy 

absolwentów Uczelnia przesyła drogą e-mailową. Część studentów wypełnia ankietę osobiście. 

Uzyskane wyniki są zbiorczo opracowywane w formie tabel i wykresów. Od roku 2016 informacje               

o losach zawodowych absolwentów pozyskiwane są również dzięki wykorzystaniu mediów 

społecznościowych.  

Wyniki ankiet monitorujących losy zawodowe absolwentów kierunku Administracja 

przeprowadzone przez pracowników Biura Kariery WSH wskazują, iż spośród absolwentów studiów               

I stopnia z roku 2015 - aż 83% było zatrudnionych już w trakcie studiów. 25% absolwentów pracuje                

w branży związanej z ukończonym kierunkiem studiów, 60% oceniło przydatność wiedzy zdobytej                    

w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 37% zadeklarowało kontynuację studiów -  

podyplomowych lub studiów II stopnia. Według 58% studia w WSH spełniły ich oczekiwania. 88% 

absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, 

zaś 87% wykazało gotowość do ponownego studiowania w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów II stopnia z roku 2015 - aż 82% było zatrudnionych w trakcie 

studiów. 14% absolwentów pracuje w branży związanej z ukończonym kierunkiem studiów, 64% 

studentów oceniło przydatność wiedzy zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna. 

Według 65% studia w WSH spełniły ich oczekiwania. 70% absolwentów oceniło przygotowanie 

merytoryczne zajęć na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, zaś 70% wykazało gotowość do 

ponownego studiowania w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów I stopnia kierunku Administracja z roku 2016 - aż 76% było 

zatrudnionych w trakcie studiów. 50% absolwentów pracuje w branży związanej z ukończonym 

kierunkiem studiów, 37% ma pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 88% oceniło 

przydatność wiedzy zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 52% 

zadeklarowało kontynuację studiów – podyplomowych lub studiów II stopnia. Według 90% studia                  

w WSH spełniły ich oczekiwania. 52% absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na 

poziomie bardzo dobrym lub dobrym, zaś 90% wykazało gotowość do ponownego studiowania                       

w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów II stopnia z roku 2016 - aż 91% było zatrudnionych już w trakcie 

studiów. 19% absolwentów pracuje w branży związanej z ukończonym kierunkiem studiów, 24% ma 

pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 43% studentów oceniło przydatność wiedzy 

zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 61% zadeklarowało kontynuację 

studiów -  podyplomowych lub II stopnia. Według 48% studia w WSH spełniły ich oczekiwania. 57% 
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absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, 

zaś 56% wykazało gotowość do ponownego studiowania w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów I stopnia kierunku Administracja z roku 2017 - aż 71% 

studentów było zatrudnionych już w trakcie studiów. 42% absolwentów pracuje w branży związanej         

z ukończonym kierunkiem studiów, 32% ma pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 75%  

oceniło przydatność wiedzy zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 18% 

zadeklarowało kontynuację studiów -  podyplomowych lub studiów II stopnia. Według 76% studia               

w WSH spełniły ich oczekiwania. 82% absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na 

poziomie bardzo dobrym lub dobrym, zaś 82% wykazało gotowość do ponownego studiowania                     

w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów II stopnia z roku 2017 - aż 75% było zatrudnionych już w trakcie 

studiów. 67% absolwentów pracuje w branży związanej z ukończonym kierunkiem studiów, 58% ma 

pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 84% studentów oceniło przydatność wiedzy 

zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 56% zadeklarowało kontynuację 

studiów – podyplomowych lub II stopnia. Według 94% studia w WSH spełniły ich oczekiwania. 94% 

absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, 

zaś 94% wykazało gotowość do ponownego studiowania w murach Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów I stopnia kierunku Administracja z roku 2018 - aż 100% 

studentów było zatrudnionych już w trakcie studiów. 80% absolwentów pracuje w branży związanej    

z ukończonym kierunkiem studiów, 75% ma pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 90% 

studentów oceniło przydatność wiedzy zdobytej w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 

20% zadeklarowało kontynuację studiów – podyplomowych lub II stopnia. Według 90% studia w WSH 

spełniły ich oczekiwania. 60% absolwentów oceniło przygotowanie merytoryczne zajęć na poziomie 

bardzo dobrym lub dobrym, zaś 100% wykazało gotowość do ponownego studiowania w murach 

Uczelni.  

Spośród absolwentów studiów II stopnia z roku 2018 - aż 86% było zatrudnionych już w trakcie 

studiów. 67% absolwentów pracuje w branży związanej z ukończonym kierunkiem studiów, 67% ma 

pracę związaną z wykształceniem zdobytym w WSH. 92% oceniło przydatność wiedzy zdobytej                   

w trakcie studiów jako bardzo przydatna i przydatna, 7% zadeklarowało kontynuację studiów 

podyplomowych. Według 57% studia w WSH spełniły ich oczekiwania. 84% absolwentów oceniło 

przygotowanie merytoryczne zajęć na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, zaś 86% wykazało 

gotowość do ponownego studiowania w murach Uczelni.  

Z analizy ankiet wynika, że znaczna część studentów kierunku Administracja w chwili 

podejmowania studiów była zatrudniona i tylko uzupełniała swe wykształcenie na tym samym 

kierunku lub realizowała studia magisterskie. Na podstawie zebranych od absolwentów informacji 

można stwierdzić, iż wiedza zdobyta w trakcie studiów oraz poziom merytoryczny zajęć są, dla 

większości osób, przydatne w trakcie odbywania ich pracy zawodowej, co pozwala przypuszczać, że 

osiągnięte w procesie kształcenia efekty uczenia się przyczyniają się do rozwoju zawodowego                            

i pozytywnie wpływają na kariery absolwentów. 

Uczelnia analizuje również dane dotyczące losów absolwentów zawarte w systemie POLON. 

Wyniki Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych dla Wydziału Nauk Społecznych WSH (www.ela.nauka.gov.pl) przedstawia tabela: 

 
 
 

http://www.ela.nauka.gov.pl/


47 

2015 2016 2017 Charakterystyka 

Studia pierwszego stopnia 

 49 67 Liczba absolwentów, którzy wypełnili ankiety 

 53% 60% Kobiety 

 47% 40% Mężczyźni 

 
2716 zł/ 

68 % 
2949zł/ 

74% 
Średnie zarobki brutto/na tle średnich zarobków w 

powiatach zamieszkania 

 76% 76% 
Absolwenci, którzy mieli doświadczenie pracy 

etatowej lub samozatrudnienia przed dyplomem 

 24% 24% 
Absolwenci, którzy nie mieli doświadczenia pracy 
etatowej lub samozatrudnienia przed dyplomem 

 63,8% 66,5% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na pracy etatowej 

 9% 4,9% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na pracy nieetatowej 

 7% 3,7% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na samozatrudnieniu 

 9,7% 5% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na studiach łączonych z pracą 

 18% 13% Osoby, które studiowały po dyplomie 

 0% 0% Osoby, które uzyskały kolejny dyplom 

   Luki kompetencyjne 

   Przydatność efektów na rynku 

2015 2016 2017 Charakterystyka 

Studia drugiego stopnia 

135 217 190 Liczba absolwentów, którzy wypełnili ankiety 

53% 59% 51% Kobiety 

48% 41% 49% Mężczyźni 

2175 zł 2248 zł 2420 zł 
Średnie zarobki brutto/na tle średnich zarobków w 

powiatach zamieszkania 

42% 61% 57% 
Absolwenci, którzy mieli doświadczenie pracy 

etatowej lub samozatrudnienia przed dyplomem 

58% 39% 34% 
Absolwenci, którzy nie mieli doświadczenia pracy 
etatowej lub samozatrudnienia przed dyplomem 

53,6% 52,9% 45,1% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na pracy etatowej 

6,5% 8,2% 9,7% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na pracy nieetatowej 

3,1% 2,9% 3,1% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na samozatrudnieniu 

21,3% 27,6% 20,9% 
Procent czasu po dyplomie, jaki przeciętny 

absolwent spędza na studiach łączonych z pracą 

59% 59% 43% Osoby, które studiowały po dyplomie 

50% 40% 0% Osoby, które uzyskały kolejny dyplom 

   Luki kompetencyjne 

   Przydatność efektów na rynku 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Nauczyciele akademiccy posiadają odpowiedni dorobek i doświadczenie odpowiadające 

obszarowi kształcenia wskazanemu dla kierunku Administracja. Spora część nauczycieli posiada 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, dotyczące pracy w administracji publicznej. 

Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawowym miejscu pracy prowadzą w roku 

akademickim, na danym poziomie kształcenia, zajęcia dydaktyczne w wymiarze wymaganym 

przepisami. Liczebność kadry, jej doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy pozwala osiągnąć 

zakładane efekty uczenia się.  

Ważnym elementem polityki kadrowej jest istniejący w Uczelni system doboru kadry naukowo-

dydaktycznej. Ogłoszenia o pracę zawierają zakres wymogów jakie powinni spełniać kandydaci oraz 

stosowne informacje związane z ochroną danych osobowych oraz że skontaktujemy się tylko                        

z wybranymi kandydatami (w wymogach tych znajduje się m. in. informacja na temat poziomu 

znajomości języka obcego w mowie i w piśmie. 

Funkcjonujący w Uczelni system doboru kadry uwzględnia 2 fazy: 

1. wstępna – kwalifikacyjna 

2. bieżąca – weryfikacyjna 

Faza wstępna obejmuje analizę dostarczonych przez kandydata dokumentów poświadczających 

wykształcenie, staż pracy dydaktycznej, osiągnięcia naukowe itp. Następnie kandydat zapraszany jest 

na rozmowę, którą prowadzi dziekan lub rektor. Po akceptacji kandydatury rektor podejmuje decyzję 

o przyjęciu do pracy, określając zakres obowiązków. Druga faza polega na ocenie osiągnięć oraz 

monitorowaniu prowadzonych zajęć pod kątem merytorycznym i dyscypliny pracy. Analizie podlegają 

głównie nauczyciele nowo przyjęci. Każdy młodszy pracownik naukowo-dydaktyczny (magister, 

doktor) podlega ocenie dziekana wydziału (karty oceny pracy). Brane są pod uwagę osiągnięcia 

naukowo-dydaktyczne (rozwój naukowy, liczba publikacji, udział w projektach naukowo-badawczych, 

opieka nad kołami naukowymi itp.) oraz prace organizacyjne na rzecz Uczelni (przygotowywanie 

konferencji naukowych, uczelnianych publikacji itp.).  

Ponadto zajęcia prowadzone przez młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych podlegają 

hospitacjom według harmonogramu ustalonego przez dziekana. Istotnym elementem systemu oceny 

kadry jest także przeprowadzana wśród studentów, na zakończenie każdego semestru, ankieta 

ewaluacyjna. Ocenie podlegają wszystkie rodzaje zajęć oraz wszyscy prowadzący je nauczyciele 

akademiccy. Pytania ankiety dotyczą: zgodności treści zajęć z tematem, sposobu przekazywania 

treści, punktualności i regularności zajęć, stosunku prowadzącego do studentów, dostępności 

nauczycieli akademickich dla studentów podczas konsultacji itp. Opracowane wyniki ankiet wysyłane 

są jako sygnał zwrotny do wszystkich nauczycieli akademickich, a także prezentowane studentom. 

Pracowników obowiązuje dyscyplina pracy: punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć. 

Istnieje system potwierdzania odbywania zajęć i rozliczania godzin dydaktycznych. Nauczyciele  

wypełniają druk „Rozliczanie zajęć dydaktycznych”  każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia.  

Dział Organizacji Dydaktyki przygotowuje co miesiąc i przedkłada rektorowi i dziekanowi  

„Sprawozdanie  z obytych zajęć” (zajęcia odbyte i nieodbyte, analiza przyczyn odwołanych zajęć, 

terminy odrabiania). Tak więc na ocenę kadry naukowo-dydaktycznej składają się cztery elementy: 

1)  osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i prace organizacyjne na rzecz Uczelni – karta oceny pracy  

2)  hospitacja zajęć dokonywana przez dziekana lub doświadczonych nauczycieli akademickich – 

arkusze hospitacji 
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3)  ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród studentów dotyczące nauczycieli akademickich                   

i prowadzonych przez nich zajęć – w wersji drukowanej i elektronicznej 

4)  dyscyplina pracy – analiza kart „Rozliczanie zajęć dydaktycznych” oraz „Sprawozdań                               

z odbytych zajęć.”  

Dziekan wydziału na podstawie analizy wyżej wymienionych elementów dokonuje oceny 

poszczególnych nauczycieli akademickich i przedstawia wnioski rektorowi. W przypadku 

niespełniania wymogów dziekan przeprowadza rozmowę dyscyplinującą, sporządza notatkę 

służbową do akt osobowych, wnioskuje do rektora o rozwiązanie umowy o pracę lub niezatrudnianie 

nauczyciela akademickiego w następnym roku. W Uczelni działa Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli 

akademickich. W ocenie nauczycieli akademickich bierze się również opinie studentów (cykliczne 

ankietowanie, raz w roku).  

Oceny pracy nauczycieli akademickich dokonuje również Wydziałowa Komisja Oceniająca                    

ds. nauczycieli akademickich, poprzez przegląd indywidualnych dokonań. Ocena pracownika ma na 

celu podjęcie decyzji o awansie, nagrodzeniu lub zastosowaniu form takich jak: upomnienie, 

pouczenie, rozmowa dyscyplinująca lub zwolnienie.  

Uczelnia wspiera rozwój kadry naukowo-dydaktycznej poprzez finansowanie udziału                                

w konferencjach naukowych, wsparcie przy publikowaniu monografii i artykułów naukowych, 

umożliwienie aktywnego udziału w badaniach prowadzonych na wydziale oraz w uczelniach 

partnerskich, stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus oraz system awansu. 

Nauczyciele akademiccy WSH w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczą w warsztatach 

metodycznych doskonalących ich pracę dydaktyczną. Systematycznie odbywają się warsztaty 

poświęcone metodom pracy z osobami niepełnosprawnymi, warsztaty dotyczące metod i technik 

doskonalenia jakości prac dyplomowych, warsztaty metodologiczne z zakresu kompetencji 

badawczych, a także szkolenia: 

 szkolenie pt. Standardy przygotowywania prac zaliczeniowych przez studentów. Zasady                  

i funkcja oceny studenta 

 szkolenie pt. Autoprezentacja i przemówienia publiczne. Jak sobie poradzić z tremą i porwać 

publiczność  

       W WSH funkcjonuje System wspierania rozwoju nauczycieli akademickich uregulowany 

Zarządzeniem nr 11a Kanclerza Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w z dnia 17 września 2013r. 

Uczelnia oferuje możliwość dofinansowana kosztów udziału nauczycieli akademickich                                    

w konferencjach/badaniach.  Uwzględniając zaś potrzeby rynku pracy WSH oferuje szkolenia 

informatyczne przygotowujące studentów i wykładowców do uzyskania Europejskiego Certyfikatu 

Umiejętności Komputerowych ECDL i ECDLA i inne szkolenia oraz kursy w zakresie umiejętności 

informatycznych (szerzej opisanych w pkt. 6).  

Uczelnia docenia również pracę i zaangażowanie swoich pracowników. W roku akademickim 

2018/2019 wypłacono nagrody w kwocie 734 043 zł, a w 2019/2020 109 791 zł (do dn. 30 listopada). 

W polityce kadrowej Uczelni przywiązuje się dużą wagę do wysokich standardów pracy 

pracowników administracyjnych, świadczących o kulturze organizacyjnej Uczelni i kształtujących jej 

wizerunek (strój służbowy, sposób prowadzenia rozmów telefonicznych, stosunek do 

„interesantów”). 

Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Pracy oraz zasad Bezpieczeństwa                

i Higieny Pracy. Nad przestrzeganiem powyższych zasad czuwa Kierownik Działu Kadr.  
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Ze względu na wysoki stopień umiędzynarodowienia kształcenia i dużą liczbę studentów 

zagranicznych, od pracowników działów mających bezpośredni kontakt ze studentami wymagana jest 

znajomość języków obcych.  

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

Baza dydaktyczna stanowi duży atut Uczelni i składa się z czterech własnych budynków 

usytuowanych  w centrum miasta, w pobliżu dworca kolejowego oraz dworca autobusowego (przy 

ulicy Traugutta 61a, Mazowieckiego 7a i Staroopatowskiej 1a). Są to budynki A, B, C, D. W budynkach 

WSH znajduje się 8 auli, 21 sal ćwiczeniowych, w tym 5 laboratoriów komputerowych, laboratorium 

kryminalistyczne, strzelnica elektroniczna, pracownie. W skład infrastruktury Uczelni wchodzi 

również biblioteka wraz z czytelnią, pokój samorządu studenckiego, pomieszczenia administracji 

Uczelni, pokoje wykładowców, szatnie, recepcje, zaplecze socjalne. W obiektach A i C znajdują się 

kawiarenki, z których studenci i nauczyciele akademiccy korzystają podczas przerw między zajęciami. 

W kawiarence można zjeść ciepły posiłek, odpocząć, jak również przejrzeć strony internetowe. Hot 

Spot jest dostępny w całej Uczelni i umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto, wszystkie 

obiekty są komfortowo wykończone oraz posiadają nowoczesne wyposażenie, zapewniając bardzo 

dobre warunki do nauki.  Jednocześnie, do dyspozycji studentów jest przychodnia zdrowia, z której 

korzystają również osoby niepełnosprawne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiektach 

własnych Uczelni, z wyjątkiem zajęć sportowych, które odbywają się w profesjonalnych obiektach 

sportowych. Studenci mogą skorzystać z zajęć ruchowych fitness w nowoczesnym obiekcie 

sportowym. Lokal należy do ESFIT Studio, jest klimatyzowany, przestronny, z lokalizacją w centrum 

miasta, a zajęcia odbywają się w sali o powierzchni 200 m2. Drugą propozycją zajęć sportowych są 

zajęcia z samoobrony prowadzone w szkole patronackiej WSH – w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Mikołaja Kopernika w Radomiu. Studenci mają tam do dyspozycji salę sportową o powierzchni 134,52 

m2 z zapleczem sanitarnym oraz boisko zewnętrzne z torem do lekkoatletyki.  

Uczelnia wykorzystuje bardzo zróżnicowane i nowoczesne oprogramowanie. Studenci kierunku 

Administracja są wyposażeni w cenioną przez pracodawców umiejętność posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami. Dzięki przynależności do organizacji wykorzystujących pakiet 

oprogramowania firmy Microsoft - MSDN Aliance oraz Microsoft Azure, WSH ma dostęp do 

najnowszego oprogramowania. W skład zainstalowanego w laboratoriach oprogramowania wchodzą 

systemy operacyjne firmy Microsoft w wersjach Home i Professional, takie jak:  Microsoft Windows 

XP,7, 8, 8.1, 10, systemy serwerowe: Microsoft Server 2003, Microsoft Server 2008R2, Microsoft 

Server 2012R2. Oprócz tego, w laboratoriach zainstalowane są systemy operacyjne innych 

producentów jak: MacOS X firmy Apple oraz różne dystrybucje systemu Linux. W skład 

oprogramowania dostępnego dla studentów i wykładowców wchodzą także pakiety biurowe: 

Microsoft Office, Libre Office, Open Office, MS Project, MS Visio, pakiety programistyczne: MS Visual 

Studio, C++, C#, Java, pakiety bazodanowe: MS Access, MS SQL, My SQL, oprogramowanie do 

Komputerowego wspomagania projektowania: cały zestaw narzędzi Autodesk - AutoCad 2016, 

Inventor Professional, 3DMAX, oprogramowanie dla firm: CDN Optima, Subiekt GT, Rachmistrz GT, 

Rewizor GT, Płatnik, Oprogramowanie do obróbki Dźwięku SoundForge, oprogramowanie do obróbki 

grafiki zarówno wektorowej  jak i rastrowej(Adobe Photoshop, Gimp).  

Dla potrzeb dydaktycznych wykorzystywane są następujące pracownie i laboratoria 

komputerowe: 
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Budynek A: 

Laboratorium nr 1 – wyposażone w nowoczesne komputery typu AIO z ekranem dotykowym oraz 

zainstalowanym najnowszym systemem operacyjnym (Microsoft – Windows 10 w wersji 

Professional).  

Laboratorium nr 2 – wyposażone w komputery klasy PC oparte o procesory Intel Core i5, ale także      

w urządzenia pomiarowe, które są wyposażone w interfejsy umożliwiające podłączenie ich                          

z komputerem a co za tym idzie - są przygotowane do wymiany informacji oraz eksportu wyników 

bezpośrednio do programów, w których możemy takie dane przetwarzać. Akwizycja danych może 

odbywać się w trybie manualnym, jak i automatycznym z zadanym interwałem czasowym. Znajdują 

się tam m.in. zasilacze laboratoryjne, generatory, multimetry czy przystawki oscyloskopowe HANTEK.  

Laboratorium nr 3 – wyposażone w stanowiska pracy oparte na komputerach Apple iMac                             

z nowoczesnym  systemem operacyjnym MacOS X. Do dyspozycji studentów jest także drukarka 3D 

Da Vinci 1.0 3 in 1 firmy XYZ Printing wraz ze skanerem 3D oraz z możliwością podłączenia modułu 

grawerowania laserowego.  

Laboratorium nr 4 – wyposażone w stanowiska komputerowe klasy PC z zainstalowanym systemem 

operacyjnym Microsoft Windows 7 w wersji Professional.  

Budynek C: 

Pracownia komputerowa K2 – wyposażona w stanowiska klasy PC z zainstalowanym systemem 

operacyjnym Windows XP w wersji Professional. Pracownia ta jest certyfikowanym laboratorium 

egzaminacyjnym ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.  

Wszystkie komputery w pracowniach i laboratoriach posiadają dostęp do Internetu poprzez sieci LAN 

lub WiFi.  

Laboratorium kryminalistyczne – wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia badawcze m.in.: 

wariograf, videospektrokomparator, mikroskopy stereoskopowe, walizki śledcze i do zabezpieczania 

śladów. W laboratorium studenci poznają praktyczne zastosowanie czterech podstawowych dziedzin 

kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej.  

Strzelnica elektroniczna – wyposażona w specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie 

szkolenia strzeleckiego na każdym poziomie zaawansowania. Strzelnica dostępna jest dla studentów 

wszystkich kierunków. 

  W Uczelni istnieją kioski (tablety) multimedialne. Są to nowoczesne dotykowe stanowiska 

informacyjne, dzięki którym każdy może, za pośrednictwem sieci Internet, korzystać ze stron 

internetowych Wyższej Szkoły Handlowej, uczelni partnerskich, Wirtualnego Dziekanatu czy poczty        

e-mail (studenci mają założone własne konta). Kioski multimedialne stanowią doskonałe narzędzie 

kontroli spraw związanych ze studiami. Dają także możliwość komunikowania się studentów                          

z wykładowcami oraz administracją Uczelni. Na terenie Uczelni studenci mają bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu i korzystają z sieci bezprzewodowej WiFi - doprowadzono symetryczne 

łącze internetowe z wykorzystaniem najnowszej technologii światłowodowej o przepustowości 

200/200 Mbit. 

Znacząca większość auli wykładowych i sal ćwiczeniowych jest wyposażona w sprzęt 

audiowizualny zapewniający najwyższe standardy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych. Do wyposażenia należą też rzutniki, tablice multimedialne, nagłośnienie wraz                     

z mikrofonami bezprzewodowymi oraz odpowiednie okablowanie pozwalające wykładowcom                        

i studentom na realizację zajęć z wykorzystaniem nie tylko sprzętu należącego do Uczelni, ale także 

własnego. 
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Poprzez sieć tabletów umieszonych na korytarzach uczelni studentom przekazywane są 

sprawnie informacje o nadchodzących wydarzeniach naukowych, kulturalnych, sportowych                             

i związanych z funkcjonowaniem uczelni. 

W stanowiska komputerowe wyposażona też została Czytelnia oraz Biblioteka (7 stanowisk,                  

w tym jedno - dla osób niepełnosprawnych). Wszystkie stanowiska mają zapewniony dostęp do 

Internetu, skanera i drukarki sieciowej. W Czytelni zamontowano wielkoformatowy monitor dotykowy 

z systemem android (służący również do odtwarzania prezentacji multimedialnych).  

 

Uczelnia dysponuje  prężnie rozwijającą się Biblioteką.  Biblioteka WSH bezpośrednio podlega 

Rektorowi Uczelni, a jej działalność określa Statut. Zasady korzystania z zasobów biblioteki są zawarte 

w Regulaminie korzystania ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (załącznik nr     

1 do Zarządzenia Rektora nr 24 z dnia 11 stycznia 2008 roku) dostępnym dla ogółu czytelników. 

Obsługa użytkowników biblioteki odbywa się, na zasadach pełnej komputeryzacji, w programie 

Sokrates – Sowa, przy wykorzystaniu elektronicznych kont czytelników. System biblioteczno-

informacyjny (w tym dostępność do literatury zalecanej w sylabusach) jest cyklicznie oceniany przez 

studentów w procesie ankietyzacji (raz w roku). Studenci oceniają go pozytywnie. 

Zgodnie ze Statutem Uczelni, przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna, będąca organem 

doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach organizacji oraz funkcjonowania systemu 

biblioteczno-informacyjnego. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się dwa razy do roku. W skład 

Rady wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich powoływani przez Rektora oraz 

przedstawiciele studentów (po jednym z każdego wydziału) wskazywani przez Samorząd Studencki. 

W posiedzeniach Rady Bibliotecznej mogą też brać udział, w charakterze gości, przedstawiciele 

organizacji studenckich, kół naukowych, autorzy publikacji naukowych, przedstawiciele wydawców, 

inni nauczyciele akademiccy nie będący jej członkami. Dla przykładu, owocem współpracy Rady 

Bibliotecznej z Radomskim Towarzystwem Historycznym jest przygotowywana publikacja pod 

redakcją Stanisława Zubka pt. „Życie polityczne Radomia” (termin ukazania się publikacji 

zaplanowano na 2020 rok). Z kolei w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej 

Uczelnia przygotowuje publikację pt. „W 100 lecie polskiej polityki społecznej”. Ponadto, z inicjatywy 

studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Młodych Pedagogów i Samorządzie Studenckim, 

przygotowano do publikacji broszurę edukacyjną na temat bezpieczeństwa dzieci pt. „Numer 

alarmowy 112”. Obydwie publikacje ukażą się w pierwszej połowie 2020 roku, przy wsparciu 

finansowym oraz merytorycznym otoczenia interesariuszy zewnętrznych. 

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy m.in.:  

 przedstawianie, jak również opiniowanie wniosków dotyczących kierunków rozwoju 

biblioteki: funkcjonowania systemu informatycznego, zasad gromadzenia, udostępniania, 

opracowywania zbiorów, stanu i stopnia zaspokajania potrzeb studentów oraz nauczycieli 

akademickich w dziedzinie zakupów podręczników akademickich, monografii, a także innych 

książek o charakterze naukowym, 

 formułowanie wniosków dotyczących prenumeraty czasopism i wykupu abonamentów 

dostępu do światowych baz danych. 

Członkowie Rady Bibliotecznej analizują wnioski studentów w zakresie funkcjonowania 

systemu informatycznego w Uczelni. Oceniają m.in.: funkcjonowanie systemu Wirtualny Dziekanat, 

sposoby informowania studentów o wydarzeniach kulturalnych na Uczelni, nowościach 

wydawniczych wydawnictwa WSH, propozycje planu wydawniczego na dany rok akademicki, 

konferencje naukowe itp. Wnioski przekazywane są do dziekanów, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 
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Kształcenia. Studenci i wykładowcy zgłaszają do Dyrektora Biblioteki zapotrzebowanie na zakup 

niezbędnych publikacji naukowych z zakresu nauczanych przedmiotów. Zbiory biblioteki są 

systematycznie uzupełniane. Uczelnia, na wniosek wykładowców, studentów bądź pracowników 

naukowych dokonuje zakupów niezbędnych programów informatycznych lub aktualizuje dostępne 

programy poprzez przedłużenie licencji na ich użytkowanie. Dyrektor Biblioteki, Rada Biblioteczna, 

Prorektor pozostają w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych, co owocuje ciągle udoskonalanym procesem dostosowywania dostępu 

Biblioteki i systemu biblioteczno-informacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2019 roku 

powołano również Radę Naukową Wydawnictwa WSH, której przewodniczącym został prof. dr hab. 

Stanisław Wrzosek. Podstawowym zadaniem Rady Naukowej Wydawnictwa WSH jest dbałość                              

o wysoką jakość wydawanych przez Wydawnictwo WSH publikacji naukowych, w tym - cyklicznie 

ukazującego się Zeszytu Naukowego WSH.  

Informacje o Bibliotece zamieszczone są na stronie internetowej Uczeni – www.wsh.pl (godziny 

otwarcia Biblioteki, Regulamin, informacje o zbiorach bibliotecznych, bazach elektronicznych, 

wypożyczalni międzybibliotecznej). Biblioteka posiada zainstalowany katalog on-line SOWA dostępny 

dla czytelników na stronie internetowej (Wirtualna Biblioteka). 

Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu - obsługa czytelników odbywa się od wtorku do soboty 

(od godzin rannych do popołudniowych). W razie uzasadnionych potrzeb godziny pracy biblioteki 

ulegają zmianie.  

W strukturze Biblioteki znajdują się: wypożyczalnia wraz z zapleczem, czytelnia oraz archiwum 

biblioteki. W czytelni jest zbiór czasopism bieżących oraz księgozbiór podręczny w skład, którego 

wchodzą słowniki, leksykony, encyklopedie. Przy bibliotece działa również Pracownia Testów 

Psychologicznych (Testoteka) dostępna dla wszystkich uprawnionych studentów i wykładowców 

(zgodnie z regulaminem jej działalności).  

Studenci i pracownicy mają dostęp do internetowych baz danych: 

 LEGALIS - to najobszerniejsza i kompleksowa baza prawa polskiego, zawierająca m.in.:  

1. akty prawne (pełne teksty począwszy od 1918 r. z zachowaniem wszystkich wersji 

czasowych, co umożliwia ich porównywanie) z Dzienników Ustaw i Monitorów 

Polskich, Dzienników Urzędowych UE L i C, przepisy prawa miejscowego, dzienniki 

urzędowe ministerstw i urzędów, przepisy prawa korporacyjnego, projekty ustaw); 

2. orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich                       

i europejskich, m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza 

niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego. W sumie, w Bazie znajduje 

się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r.  

3. wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, 

prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne 

objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie 

prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów  

4. informator- baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych 

w gospodarce 

5. aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie 

6. Polska Bibliografia Prawnicza PAN - obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.  
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7. Moduły komentarzowe obejmujące  prawo nieruchomości, prawo administracyjne,  

prawo podatkowe,  zamówienia publiczne, prawo gospodarcze,  prawo 

samorządowe,  prawo własności intelektualnej,  prawo Unii Europejskiej 

Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line  aktualizowane są codziennie.  

Dostęp do zasobów Bazy Legalis jest możliwy ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie 

WSH. Wejście do bazy - poprzez wpisanie adresu strony: sip.legalis.pl  

 IBUK Libra -  to elektroniczna czytelnia e-booków w języku polskim i angielskim - 

podręczników akademickich, publikacji naukowych, popularnonaukowych                                         

i specjalistycznych, czasopism naukowych, a także beletrystyki, m.in. z zakresu prawa, 

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki i psychologii. 

Studenci mają możliwość korzystania z serwisu ze wszystkich komputerów znajdujących się 

na terenie Uczelni poprzez stronę internetową  www.libra.ibuk.pl, a także możliwy jest dostęp 

zdalny – domowy (kody dostępu – PIN - do pobrania w Bibliotece).  

 Wirtualna Biblioteka Nauki - www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które 

umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych 

oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie                        

w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy 

i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów                             

i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Pracownicy i studenci Wyższej Szkoły 

Handlowej w Radomiu mają zapewniony dostęp do następujących baz danych:  

1. EBSCO Publishing - oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu 

podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information 

For Libraries Direct (EIFL Direct). Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost                                

i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, 

społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne 

2. Elsevier - baza obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy  

Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 

archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną 

nazwą. W ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do 

czasopism: The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The 

Lancet Oncology. 

3. Web of Science - licencja obejmuje podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet 

Citation Connection. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na 

liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 

12 000 tytułów bieżących czasopism. 

4. Wiley - licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism, “Full 

Collection” który zawiera obecnie 1371 tytułów z nauk ścisłych, 

humanistycznych                        i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Licencja 

krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 

2009 i 2015. 

5. Nature i Science - Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature 

Publishing Group. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego        

i roczników archiwalnych od roku 2010. Czasopismo Science jest udostępniane                           

z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja 

krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. 

http://sip.legalis.pl/index.seam
http://www.wbn.edu.pl/
http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://science.thomsonreuters.com/mjl/
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2013/WB/FullCollection2013.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2013/WB/FullCollection2013.xls
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.sciencemag.org/magazine.dtl
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6. Springer -  Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism 

archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi 

(dla ok. 1290 tytułów dostępne są archiwa do 1 wolumenu włącznie). W ramach 

licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera - w sumie 

10 558 wolumenów, a także 16 700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez 

Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. 

7. Scopus -  jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk 

matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus 

obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism, ponad 360 publikacji handlowych, 

90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza 

zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 

25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów 

patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. 

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki jest możliwy ze wszystkich komputerów 

znajdujących się na terenie WSH ( www.wbn.edu.pl).  

 STATISTICA - uniwersalny system służący do statystycznej analizy danych, tworzenia 

wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia 

aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur 

analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Program 

zawiera pliki z przykładami, dzięki którym można przeprowadzać rozmaite analizy (mając 

do wyboru wiele przykładowych zbiorów danych) oraz tworzyć wykresy. Statistica od lat 

uzyskuje najwyższe oceny w niezależnych recenzjach i porównaniach aplikacji do analizy 

danych i data miting. Z programu można korzystać w Czytelni w godzinach pracy 

biblioteki.  

Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

W Uczelni obowiązują procedury dotyczące nieustannego doskonalenia oraz rozwoju 

infrastruktury. Przed rozpoczęciem każdego semestru wysyłane jest zapytanie do wykładowców 

dotyczące zapotrzebowania zarówno na sprzęt, jak i oprogramowanie potrzebne do prowadzenia 

zajęć. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych znajduje się również w kartach opisu przedmiotów 

oraz w sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych. W oparciu o te informacje powstaje lista 

oprogramowania i sprzętu, w który powinny być wyposażone laboratoria i sale dydaktyczne.  

Obiekty Uczelni są stale kontrolowane pod względem jakości, estetyki, konieczności 

modernizacji. Kontrola i przegląd budynków odbywa się w każdym miesiącu. Niezwłocznie są 

realizowane bieżące naprawy i konserwacje obiektów. Cyklicznie odbywają się remonty w okresie 

wakacji, ferii zimowych lub przerw świątecznych. Raz w roku sprawdzana jest instalacja wodociągowa, 

przeciwpożarowa, drożność przewodów kominowych, sprawność systemu oddymiania, instalacja 

wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa, sprawność urządzeń technicznych kontrolowanych przez 

Urząd Dozoru Technicznego (kocioł gazowy, platforma i winda dla osób niepełnosprawnych) oraz 

ogólny stan techniczny obiektu. Co pięć lat kontroli poddawany jest zespół instalacji elektrycznych                      

i oświetlenia, wyłącznik przeciwpożarowy prądu, instalacja odgromowa. Przed rozpoczęciem 

kolejnego roku akademickiego corocznie, we wszystkich obiektach, serwisowane są okna, 

uszczelniany dach, udrażniana kanalizacja, modernizowana kotłownia. 

  W ciągu dwóch ostatnich lat dokonano wielu modernizacji i remontów. W roku akademickim 

2017/2018 modernizacja obiektów objęła kampusy A, C i D. Odnowiona została elewacja budynku 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2013/Springer_ksiazki.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2013/Springer_ksiazki.xls
http://www.wbn.edu.pl/
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uczelnianej Biblioteki. Udogodnieniem dla studentów jest klimatyzacja, którą zamontowano                           

w Czytelniach oraz salach dydaktycznych w budynkach A i D. Posiada ona funkcję chłodzenia latem 

oraz dogrzewania pomieszczeń zimą. W budynku D utworzono Salę Senacką, w której odbywają się 

obrady Senatu i inne ważne spotkania (w tym – międzynarodowe). Zmodernizowane zostały 

Czytelnie, Biuro Rektora, Dział Jakości Kształcenia i Dokumentacji Toku Studiów oraz Dział Kadr. 

W obiekcie A pomalowane zostały aule wykładowe oraz sale komputerowe. Zmodernizowano 

schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Obiekt C dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aby 

zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W tym celu wykonano oświetlenie awaryjne                                

i ewakuacyjne, zamontowano dodatkowe hydranty na 1, 2 i 3 piętrze, zmodernizowano schody 

wewnątrz budynku. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przedstawicieli społeczności akademickiej oraz 

w trosce o ich mienie zamontowano system monitoringu (instalacja kablowa oraz montaż pięciu 

kamer). 

Wykonane zostały nowe schody z podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy wjeździe na 

Aulę oraz przy Dziekanacie. Dodatkowo, zamontowano tam barierkę dla osób niepełnosprawnych, zaś 

przy wejściu od strony Dziekanatu renowacji poddano drzwi wejściowe. 

Aulę Auditorium Primum wyposażono w nowoczesny system klimatyzacji z nawiewem                           

w czterech kierunkach, aby zapewnić studentom komfortowe warunki kształcenia. Dla potrzeb zajęć 

dydaktycznych, konferencji i wydarzeń otwartych organizowanych w Uczelni, wymieniony został tam 

rzutnik - na nowy, najwyższej klasy rzutnik w jakości full hd. 

   Na korytarzach dokonano wymiany oświetlenia na oświetlenie ledowe, które, pomimo większej 

wydajności, nie obciąża wzroku. Ponadto, odmalowane zostały sale dydaktyczne C1, C3, C5 i korytarz 

na 1 piętrze, jak również wyremontowano zaplecze sanitarne Uczelni. 

  W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia kontynuowała proces dostosowania obiektów do 

przepisów przeciwpożarowych. W kampusach przy ul. Mazowieckiego renowacji poddano drzwi 

wejściowe. W budynku C zamontowano kolejne 4 hydranty, aby, w razie pożaru,  zapewnić ich zasięg   

z każdej kondygnacji. Wyodrębniona została klatka schodowa, którą zamknięto drzwiami 

przeciwpożarowymi o odporności ogniowej ei 30 i ei 60. Zapewniono jej oddymianie (klapa dymowa                 

i wentylator napowietrzający klatkę schodową). Odmalowane zostały też korytarze na parterze                             

i 3 piętrze oraz cała klatka schodowa. 

Dodatkowo, unowocześniona została także aranżacja Biura Rekrutacji – zamontowano 

nowoczesne oświetlenie led, wykonano remont podłogi. Hol główny natomiast wyposażony został                    

w duże, wygodne kanapy narożne. Jest to miejsce odpoczynku studentów  pomiędzy zajęciami 

dydaktycznymi. 

W obiektach Uczelni zrealizowany został szereg inwestycji w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

studentów i całej społeczności akademickiej. Zostały wytyczone  drogi ewakuacyjne – w obiekcie przy 

ul. Traugutta są to wyjścia naprzeciwko recepcji, obok Dziekanatu oraz przez Aulę Audytorium 

Primum; w obiekcie przy ul. Mazowieckiego (budynek A) - wyjścia naprzeciwko recepcji, obok 

Dziekanatu i wyjście na parking (od strony ul. Staroopatowskiej); w obiekcie przy ul. Mazowieckiego 

(budynek D) jest to wyjście naprzeciwko Biblioteki oraz na wprost schodów. 

Na drogach ewakuacyjnych zamontowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające 

bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania w razie odcięcia przepływu prądu.  

W obiektach w pobliżu wejścia do budynku znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

który, po uruchomieniu, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów (w razie wystąpienia pożaru). 
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W obiektach zapewniono zasięg instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej. Zamontowane hydranty 

są odpowiednio oznakowane, aby każdy mógł ich użyć w sytuacji kryzysowej. 

Na korytarzach oraz w salach komputerowych zamontowano gaśnice (również właściwie 

oznakowane). Ponadto, budynki A i C zostały wyposażone w nowoczesny system oddymiania klatki 

schodowej pozwalający na bezpieczne opuszczenie zadymionego budynku. W razie pożaru wentylator 

napowietrza klatkę schodową, dym wydostaje się z klatki otwartą klapą dymową, a wszyscy 

przebywający w budynku mogą opuścić go klatką doświetloną oświetleniem ewakuacyjnym. 

  Wszelkie niezbędne informacje na temat właściwych sposobów właściwego działania                               

w sytuacjach kryzysowych w obiektach Uczelni są przekazywane studentom w trakcie zajęć 

dydaktycznych z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dodatkowo, na zajęciach z ratownictwa 

medycznego studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie form pomocy poszkodowanym, 

jak również tzw. pierwszej pomocy przedmedycznej. 

  Aby na bieżąco monitorować i poprawiać bezpieczeństwo, w obiektach Uczelni są 

przeprowadzane próbne ewakuacje (z udziałem studentów, pracowników i wykładowców). Odbywają 

się one raz w roku (nie później niż trzy miesiące po rozpoczęciu nowego roku akademickiego). 

Jak zostało wspomniane, obiekty Uczelni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Studenci z niepełnosprawnością korzystają z pomocy osób zatrudnionych jako asystenci, mają do 

dyspozycji windy, ruchome platformy i podjazdy, korzystają z uczelnianych środków transportu,                       

z dłuższych terminów wypożyczania książek. Korzystają również z pośredników przy wypożyczeniach. 

Ponadto, Biblioteka dysponuje katalogiem i sprzętem dla osób niedowidzących. Uruchomiono też 

punkt doradztwa zawodowego, gdzie studenci niepełnosprawni otrzymują wsparcie w zakresie 

rozwijania potencjału osobowego oraz zawodowego. Z myślą o niepełnosprawnych studentach 

zamontowane zostały windy pozwalające na regulowanie wysokości tabletów multimedialnych.  

Biblioteka WSH dysponuje również nowym stanowiskiem komputerowym dla studentów 

niepełnosprawnych, szczególnie - słabowidzących i niewidomych. Ponadto, w Uczelni funkcjonuje 

wypożyczalnia sprzętu dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych.   

Uczelnia dba o zapewnienie dostosowania infrastruktury do założonych efektów uczenia się 

oraz efektów osiąganych podczas praktyk odbywanych w zakładach pracy.  

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji                            

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym odbywa się poprzez: posiedzenia 

Rady Programowej Pracodawców, Rady Ekspertów, współpracę z instytucjami i firmami regionu, 

współpracę w zakresie realizacji praktyk, opiniowanie programów kształcenia przez interesariuszy 

zewnętrznych oraz organizację wizyt studyjnych w największych firmach i instytucjach regionu.   

Rada Pracodawców została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 57 Rektora Wyższej Szkoły 

Handlowej w Radomiu z dnia 20 września 2011r. Jest to forum dialogu pomiędzy środowiskiem 

naukowym a pracodawcami. Zasadniczym celem powołania Rady było wykorzystanie sugestii 

przedstawicieli pracodawców w zakresie tworzenia i modyfikowania programów studiów oraz 

unowocześnienia treści i metod kształcenia. Posiedzenia Rady Pracodawców stanowią forum dyskusji 

i wymiany informacji między przedstawicielami firm i instytucji a władzami Uczelni. Obu stronom 

przyświeca chęć doskonalenia jakości kształcenia i jak najlepszego przygotowania absolwentów do 

wymagań konkurencyjnego rynku pracy. W ramach działalności Rady władze Uczelni przedstawiają 

pracodawcom działania, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na dotychczas zgłoszone uwagi 
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oraz sugestie pracodawców. Przedstawiciele pracodawców mają też możliwość przedstawienia 

swoich oczekiwań wobec kandydatów na pracowników w zakresie wiedzy, kompetencji                                   

i umiejętności. Pracodawcy najczęściej zwracają uwagę na umiejętności praktyczne, takie jak: 

umiejętność sporządzania pism, dokumentów, znajomość języków obcych. Sugerowali również 

uzupełnienie wykładu innymi formami zajęć uwzględniającymi bardziej aktywną postawę studentów. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Uczelnia w ostatnich latach zmodyfikowała program 

studiów np. poprzez wprowadzenie zmiany formy realizacji niektórych przedmiotów, zastępując m.in. 

wykłady konwersatoriami. Przykładem realizacji sugestii pracodawców jest również wprowadzenie 

do programu studiów przedmiotów: Przedsiębiorczość, Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 

Organizacja pracy biurowej w administracji, Kontrola podatkowa i przestępstwa karno-skarbowe (na 

studiach pierwszego stopnia), Mediacje gospodarcze, Krajowa Administracja Skarbowa, Prawo 

bankowe z elementami compliance (na studiach drugiego stopnia). Pracodawcy zwracają też uwagę 

na konieczność kształtowania umiejętności miękkich i na znaczenie kształcenia specjalistycznego. Ich 

zdaniem ważną rolę dla pracodawców odgrywa zapoznawanie studentów z aktualnym 

oprogramowaniem, procedurami oraz procesami decyzyjnymi. W celu poszerzenia form współpracy 

przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i wpływu jej rezultatów na program studiów, jak 

również doskonalenie jego realizacji w Uczelni powołano Radę Ekspertów (szerzej opisaną w punkcie 1).  

 Rada Pracodawców stanowi organ doradczy - głównie w wymiarze monitorowania bieżącej 

działalności zawodowej i dostosowywania kształcenia do zmieniającego się rynku pracy, natomiast Rada 

Ekspertów to organ mający wpływ na kształtowanie długoterminowej strategii w odniesieniu do 

kierunków kształcenia,  jak również  programu studiów i oferowanych specjalności.  Działalność Rady 

Pracodawców i Rady Ekspertów w WSH jest przejawem doceniania przez Uczelnię konieczności 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia wpływu jego 

przedstawicieli na program studiów i jakość kształcenia studentów. 

Przykładem reakcji Uczelni na sugestie otoczenia społeczno-gospodarczego dotyczące 

kompetencji informatycznych wymaganych na rynku pracy, jest uczelniana oferta szkoleń 

informatycznych przygotowujących studentów i wykładowców do uzyskania Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL i ECDLA. Uczelnia podjęła w tym celu współpracę                     

z Firmą Comarch z Krakowa. Dzięki tej współpracy przedstawiciele społeczności akademickiej (w tym 

studenci) mają możliwość odbywania szkoleń i zapoznania się z systemami produkowanymi przez 

Comarch, m. in. OPTIMA, CDN, Altum. Studenci mogą też uzyskać certyfikaty informatyczne w czasie 

studiów. Uczelnia ma też uprawnienia do nadawania certyfikatów informatycznych: (3M, ECDL, 

ECDLA, CAD, Microsoft, Inventor). W WSH funkcjonuje ponadto lokalna Akademia CISCO. 

Ważną rolę w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym odgrywa Biuro 

Karier. Organizuje ono liczne szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, prowadzi adekwatne do 

zmieniających się potrzeb działania w zakresie utrzymywania kontaktów i pozyskiwania nowych 

podmiotów gospodarczych oraz instytucji, w których studenci odbywają praktyki zawodowe,                           

a absolwenci – mają możliwość  zatrudnienia. 

Uczelnia ściśle współpracuje również ze szkołami średnimi regionu radomskiego w ramach tzw. 

patronatu WSH. W jego ramach uczniowie odbywają warsztaty (przykładowa tematyka ostatnich, 

prowadzonych przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji, to m.in. mediacje rówieśnicze, 

poprawne zachowanie - prawne działanie). WSH corocznie organizuje również konkursy dla uczniów 

szkół średnich - konkurs programowania, konkurs Wygraj bilet do Europarlamentu, konkurs Księgowy 

– zawód przyszłości. Ponadto Uczelnia współpracuje ze szkołami w ramach corocznej akcji  „Maraton 

Pisania Listów” organizowanej pod patronatem  Amnesty International. 
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Z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelnia podpisuje różnego rodzaju 

porozumienia, umowy o współpracy, umowy w przedmiocie prowadzenia praktyk studenckich. 

Aktualnie podpisanych jest ok. 400 umów z przedsiębiorstwami  

oraz instytucjami zlokalizowanymi w Radomiu i regionie radomskim.  

Główne formy współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego 

(poza współpracą w ramach Rady Pracodawców i Rady Ekspertów) to:  

1. organizacja i realizacja zawodowych praktyk studenckich, 

2. organizacja i realizacja staży dla studentów, 

3. współpraca w zakresie dydaktyki; warsztaty i zajęcia dla studentów prowadzone  

w Uczelni przez praktyków z instytucji oraz firm, 

4. organizacja kursów doszkalających dla pracowników firm i instytucji lub studiów podyplomowych 

dostosowanych do potrzeb pracodawców, 

5. wsparcie zakładów pracy w procesie gromadzenia danych niezbędnych do przygotowania prac 

dyplomowych, 

6. zgłaszanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością zakładów pracy, 

7. udział firm i instytucji w tworzeniu sylwetki absolwenta; konsultacje w zakresie wymaganej 

wiedzy, umiejętności oraz postaw, 

8. udział firm/instytucji w procesie rekrutacyjnym studentów i absolwentów (ogłoszenia  

o wakatach, targi pracy, konsultacje z profesorami dotyczące kandydatów do pracy, praca 

tymczasowa studentów lub w niepełnym wymiarze godzin, współpraca z uczelnianym Biurem Karier), 

9. współorganizowanie konferencji, sympozjów, debat, wykładów, paneli dyskusyjnych z udziałem 

przedstawicieli pracodawców, 

10. wspólne projekty edukacyjne, 

11. budowanie dobrego wizerunku Uczelni i współpracujących z nią instytucji oraz firm. 

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu 

programu studiów jest poddawana cyklicznej (raz w roku), ocenie dokonywanej przez 

Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Monitorowania Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Rocznym Raporcie Oceny Realizacji Efektów Kształcenia. Raport ten zawiera m.in. 

ocenę zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu kształcenia, sprawdzanie 

i ocenę uzyskanych efektów oraz doskonalenie programu kształcenia, analizę zgodności zakładanych 

efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, tworzenie i rozwijanie związków wydziału                                       

z otoczeniem.  

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w WSH rozumiane jest jako: 

 przygotowanie studentów do pracy i prowadzenia badań naukowych                                                 

w międzynarodowych zespołach, 

 wyrobienie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych i popularno-naukowych 

w języku angielskim w obszarze administracji, 

 możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w ramach 

przedmiotów do wyboru z oferty uczelni (ścieżka anglojęzyczna),  

 możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu 

Erasmus+, 
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 organizowanie otwartych wykładów międzynarodowych prowadzonych przez ambasadorów 

państw,  

 kształcenie językowe studentów do poziomu B2, 

 realizacja wspólnych projektów z różnymi partnerami, mających na celu doskonalenie 

umiejętności językowych - Tandem Language Evening, Poznaj polską kulturę, Time to move, 

Speaking Club, 

 publikacje naukowe studentów i pracowników WSH w zagranicznych wydawnictwach oraz 

autorów zagranicznych w wydawnictwach WSH, 

 udział studentów i wykładowców w międzynarodowych konferencjach naukowych 

organizowanych w WSH i w zagranicznych uczelniach partnerskich, 

 organizacja spotkań z pracodawcami zagranicznymi. 

 

W planie rozwoju kierunku uwzględniono znaczenie umiędzynarodowienia kształcenia. Jak 

zostało wspomniane jest ono realizowane, zgodnie z koncepcją kształcenia, m.in. poprzez rozwijanie 

kluczowej dla współczesnego rynku pracy i praktycznego profilu kształcenia kompetencji w zakresie 

tzw. wielojęzyczności. Na studiach pierwszego stopnia jest ona rozwijana poprzez m.in. przedmioty 

do wyboru z oferty uczelni, na studiach drugiego stopnia na obligatoryjnym przedmiocie, 

prowadzonych w języku obcym. 

Studenci mają możliwość studiowania w międzynarodowych grupach (z kolegami z Ukrainy                    

i studentami przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus+).  

W ramach przedmiotów do wyboru w semestrze zimowym i letnim w każdym cyklu kształcenia 

składana jest przez Uczelnię propozycja przedmiotów prowadzonych w języku angielskim (ścieżka 

anglojęzyczna). Pozwalają na to wysokie kompetencje i szerokie kontakty międzynarodowe kadry, 

aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. WCCI, ICAISC), 

członkostwo i działalność w międzynarodowych organizacjach naukowych (np. CIS IEEE) oraz 

publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach i seriach wydawniczych (jak 

czasopisma Elsevier, czy serie Springer).  

 

W ramach współpracy zagranicznej Uczelnia stawia na: 

 pogłębienie procesu internacjonalizacji; 

 coroczny wzrost liczby studentów i pracowników wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach 

programu Erasmus+; 

 nawiązywanie współpracy z firmami pośredniczącymi w organizacji praktyk zagranicznych; 

 poszerzenie sieci współpracy międzynarodowej; 

 nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w krajach, w których jeszcze nie posiadamy 

partnerów; 

 poprawę jakości usług oferowanych studentom zagranicznym - rozszerzenie katalogu 

kierunków i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim; 

 udział studentów polskich w zajęciach studentów z Erasmusa; 

 udział polskich studentów w procesach adaptacyjnych studentów zagranicznych.; 

 otoczenie opieką studentów zagranicznych; 

 zawieranie i poszerzanie współpracy z zagranicznymi instytucjami sektora edukacji, biznesu                   

i administracji; 

 przystępowanie do międzynarodowych projektów wielostronnych; 
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 dążenie do wspólnego tworzenia programów studiów i wydawania podwójnych dyplomów; 

 uświadamianie znaczenia różnorodności kulturowej i językowej, jak również konieczności 

zwalczania rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii. 

Włączamy studentów w aktywne życie społeczne, gospodarcze i zawodowe, dlatego 

organizowane są na Uczelni liczne debaty, wydarzenia polityczne, wykłady otwarte                                              

i międzynarodowe. Ważnym elementem umiędzynarodowienia jest udział Uczelni w programie 

Erasmus+ - programie program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu opracowany na 

lata 2014-2020. Dzięki niemu nawiązaliśmy współpracę ze 171 uczelniami zlokalizowanymi                             

w 23 krajach europejskich, jak: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, 

Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, 

Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta. W roku akademickim 2018/19 nawiązaliśmy współpracę                   

z kolejnymi uczelniami z Uzbekistanu (1), Słowacji (1), Cypru (2) i Turcji (6). W ramach Akcji                             

1 programu- Uczelnia otrzymała w roku akademickim 2014/15- dofinansowanie w wysokości 39 120 

euro, w roku 2015/16- 58 350 euro, na  rok 2016/17- 53 375 euro, 2017/18- 64 975 EUR, 2018/19- 

79 920 euro. Na rok akademicki 2019/20 przyznano Uczelni 87 930 euro, co na chwilę obecną 

stanowi równowartość 374 669.73 zł, a więc o blisko 33 000 zł więcej w stosunku do poprzedniego 

roku i pozwoli to na realizację 43 mobilności.  

W ostatnich czterech latach WSH odwiedziło blisko 80 pracowników uczelni partnerskich.                     

W roku akademickim 2018/19 przyjechało 19 pracowników akademickich i administracyjnych                       

z: Turcji, Czech i Bułgarii: 10 wykładowców i 9 pracowników administracyjnych. Wykładowcy 

poprowadzili zajęcia z: informatyki, pedagogiki, finansów i rachunkowości, marketingu i stosunków 

międzynarodowych. W roku akademickim 2018/19, w ramach programu Erasmus+, w Wyższej Szkole 

Handlowej w Radomiu część studiów zrealizowało blisko 200 studentów z Turcji: Nigerii, Somalii, 

Indonezji, Hiszpanii, Portugalii, Senegalu, Republiki Malawi, Rumunii i Turkmenistanu. Na semestr 

zimowy roku 2019/20 zaakceptowano 98 studentów. W ostatnich 3 latach- ze szkoleń prowadzonych 

w uczelniach partnerskich skorzystało ponad dwudziestu pracowników WSH. Najczęściej 

wybieranymi kierunkami ich mobilności były: Portugalia, Turcja, Cypr, Chorwacja, Słowenia, Grecja                   

i Hiszpania. W ramach programu Erasmus studenci korzystają z m.in. oferty praktyk, staży, 

częściowego odbywania studiów zagranicą (szerzej na temat zostało opisane w punkcie 2 niniejszego 

raportu).Koordynatorem Programu Erasmus+ w Uczelni jest kierownik Działu Współpracy z Zagranicą 

i Praktyk Studenckich. 

Studenci WSH mają możliwość uczenia się następujących języków obcych: angielskiego, 

rosyjskiego i niemieckiego. Po zakończeniu studiów powinni nabyć umiejętność posługiwania się 

danym językiem obcym na poziomie B2. Studenci studiów pierwszego stopnia muszą odbyć 

wymaganą liczbę godzin lektoratu. Kierowanie do grup lektoratowych odbywa się na podstawie testu 

poziomującego. Dla studentów mających trudności w opanowaniu języka organizowane są zajęcia 

dodatkowe.  Weryfikacja osiąganych i wymaganych kompetencji językowych odbywa się za pomocą 

kolokwiów i egzaminów – pisemnych i ustnych. Edukacja językowa w WSH dotyczy nie tylko 

studentów, ale i pracowników. Uczelnia jest jedynym w regionie ośrodkiem certyfikacyjnym 

Educational Testing Service. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia w językach obcych zostały 

zawarty w pkt. 3 Raportu. 

Studenci Uczelni biorą udział w Tandem Language Evening, projekcie którego partnerem jest 

Wyższa Szkoła Handlowa, zaś organizatorem Stowarzyszenie Droga Mleczna. Spotkania mają na celu 

integrację studentów, w szczególności tych, którzy chcieliby porozmawiać w innych językach                            

z przedstawicielami różnych kultur i narodowości, dające studentom dodatkową możliwość rozwoju 
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umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, poza godzinami zajęć, w nieco luźniejszej 

atmosferze. Rozmowy prowadzone są w języku angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim 

i tureckim. Komunikacji międzykulturowej służą również organizowane spotkania Speaking Club 

zainicjowane przez dziekan Wydziału Prawa i Administracji, poszerzające umiejętności posługiwania 

się językami: angielskim, polskim, ukraińskim. 

Wraz z Radomskim Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka zorganizowano 7.11.2017 r. 

spotkanie prowadzone w języku angielskim dla studentów - Polaków, Ukraińców i studentów 

biorących udział w programie Erasmus+, którego celem było poznanie polskiej historii, kultury 

i polskich zwyczajów. W dniu 4.12.2017 r. odbył się Dzień Kultury Europejskiej w ramach obchodów 

30-lecia istnienia Programu Erasmus, w którym wzięli udział studenci z zagranicy i Polski studiujący                 

w naszej Uczelni. W programie znalazły się między innymi śpiewy i tańce z różnych krajów Europy, 

nauka tańca, wspólne przygotowywanie i degustacja potraw regionalnych, nauka języka tureckiego, 

wystawa zdjęć dokumentujących rozwój programu Erasmus w WSH. W roku 2018 - w ramach 

obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - zorganizowano studentom integracyjny 

wyjazd (Polacy, „Erasmusi”) do Muzeum Niepodległości w Warszawie i warszawskich Łazienek,                        

a w roku 2019 - do Muzeum Powstania Warszawskiego. Corocznie organizowany jest 

Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla przedstawicieli różnych nacji, by w miłej 

atmosferze, przy rywalizacji sportowej integrować się w środowisku studenckim i młodzieżowym. 

W ramach internacjonalizacji procesu kształcenia WSH utrzymuje współpracę z różnymi 

ośrodkami akademickimi i firmami prywatnymi zlokalizowanymi w 23 krajach Europy. Podejmuje 

wyzwania zmierzające do ciągłego zwiększania liczby zawartych umów (30 umów w roku 

akademickim 2012/13, zaś 171 umów w roku akademickim 2019/20 - dane na dzień 30.11.2019 r.). 

 Studenci wszystkich kierunków mogą więc odbywać studia, praktyki i staże za granicą. Wyjazdy 

zagraniczne dają studentom możliwość zdobywania nowego doświadczenia w środowisku 

międzynarodowym, także możliwość podnoszenia kwalifikacji, otwarcia na świat, świadomego                                

i aktywnego uczestniczenia w procesie zmian oraz dobrego przygotowywania do życia                                      

w zjednoczonej Europie. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do kształtowania postaw tolerancji                            

i akceptacji wobec innych kultur i religii, otwartości i wrażliwości na potrzeby ludzi (Kodeks Etyczny 

WSH).  

W grudniu 2013 roku Uczelnia została nagrodzona przez Komisję Europejską rozszerzoną Kartą 

programu Erasmus + na lata 2014-2020. Karta ta daje możliwość wysyłania i przyjmowania 

studentów na studia lub praktyki oraz pracowników - na szkolenia i wykłady. Każdy stypendysta 

Erasmusa+ ma zagwarantowane zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej 

wedle przyjętego porozumienia o programie studiów albo praktyki odbywanej w zagranicznej 

instytucji. Oznacza to uznanie zagranicznego okresu studiów lub praktyki za równoważne w stosunku 

do okresu studiów lub praktyki w kraju.  

W ciągu ostatnich lat na studia lub praktyki Erasmus+ przyjechało ponad 800 studentów 

z programu LLP lub Erasmus+, zaś 110 studentów WSH zrealizowało cześć studiów lub praktyk za 

granicą. Dodatkowo w Uczelni studiują obcokrajowcy odbywający regularne studia w trybie 

stacjonarnym - 64 studentów z Ukrainy (dane na dzień 30.11.2019 r.). 

Internacjonalizacja kształcenia, to również wymiana pracowników i wykładowców. Uczelnia 

odnotowuje sukcesywny wzrost liczby pracowników z zagranicznych uczelni przyjeżdżających do 

WSH. W ramach wymiany międzynarodowej odwiedziło WSH ponad 80 pracowników i wykładowców 

uczelni partnerskich, w ostatnich 5 latach - 34 pracowników WSH wyjechało w ramach programu 

Erasmus+.  
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Współpraca międzynarodowa obejmuje także wspólne przedsięwzięcia międzyuczelniane: 

badania naukowe i konferencje. WSH było partnerem (wspólnie z Międzynarodową Szkołą Biznesu                 

w Lubljanie oraz Litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych) przy realizacji projektu w ramach 

Akcji 2. Erasmus+ „Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie”. W ramach 

tego projektu w sierpniu 2016 r. grupa studentów wraz z wykładowcami wzięła udział                                       

w międzynarodowej konferencji naukowej w Słowenii poświęconej podsumowaniu wyników 

przeprowadzonych badań. 

 Uczelnia współpracuje z Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki 

w Łucku (Ukraina), Utena Kolegija (Litwa), Lwowskim Instytutem Zarządzania (Ukraina), Letecká 

Fakulta Technickej Univerzity v Košiciach (Słowacja), ISM w Presovie (Słowacja), East Siberian 

University of Economics and Law (Rosja), Russian Asian College of Economics and Law (RACEL), 

University of Security Management (Koszyce), Volyn Institute for Economics & Management 

(Ukraina), Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w południowym Kazachstanie oraz Rosyjską 

Akademią Pedagogiczną przy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, co wpływa na 

wizerunek w europejskiej przestrzeni edukacyjnej.  

Współpraca międzynarodowa daje studentom wiele korzyści. Pozwala zrozumieć                       

potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia nabytych umiejętności, uczy pracy nad sobą, 

pracy zespołowej i funkcjonowania w grupie, umożliwia posługiwanie się językiem obcym. 

 

Informacja nt. udziału wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na wszystkich kierunkach 

Przyjazdy pracowników administracyjnych na szkolenie lub wykładowców w celu prowadzenia zajęć      

z uczelni partnerskich 

 
 

L.p. Imię I Nazwisko 
Obszar/Dziedzina 

Kształcenia 
Uczelnia Partnerska Kraj 

1.  JOZEFINA DROTAROVA 
1032- OCHRONA OSÓB I 

MIENIA 
UNIVERSITY OF SECURITY 

MANAGEMENT 
SŁOWACJA 

2.  MARIAN MESAROS 
1032- OCHRONA OSÓB I 

MIENIA 
UNIVERSITY OF SECURITY 

MANAGEMENT 
SŁOWACJA 

3.  FRANTISEK OLEJNIK 
1032- OCHRONA OSÓB I 

MIENIA 
UNIVERSITY OF SECURITY 

MANAGEMENT 
SŁOWACJA 

4.  BULENT HAZNEDAR 
061-TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE I 

TELEKOMUNIKACYJNE 

HASAN KALYONCU 
UNIVERSITY 

TURCJA 

5.  
MUHAMMET FATIH 

HASOGLU 

061-TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE I 

TELEKOMUNIKACYJNE 

HASAN KALYONCU 
UNIVERSITY 

TURCJA 

6.  DILEK CELIK 0313-PSYCHOLOGIA 
ISTANBUL GEDIK 

UNIVERSITY 
TURCJA 

7.  EVRIM URAL 
0111-NAUKA O 
KSZTAŁCENIU 

0119-EDUKACJA 

KAHRAMANMARAS 
SUTCU IMAM UNIVERSITY 

TURCJA 

8.  SELCUK TAZEGUL 
0412-FINANSE, 
BANKOWOŚĆ I 
UBEZPIECZENIA 

KAFKAS UNIVERSITY TURCJA 

9.  MIROSLAV FORET 
0413-ZARZĄDZANIE I 

ADMINISTRACJA 
COLLEGE OF EUROPEAN 
AND REGIONAL STUDIES 

CZECHY 
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10.  MARIE HESKOVA 
0413-ZARZĄDZANIE I 

ADMINISTRACJA 
COLLEGE OF EUROPEAN 
AND REGIONAL STUDIES 

CZECHY 

11.  EZGI OREN 
0312-NAUKI POLITYCZNE I 

WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

ATATURK UNIVERSITY TURCJA 

12.  CAGLA MAVRUK CAVLAK 
0312-NAUKI POLITYCZNE I 

WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

NEVSEHIR HACI BEKTAS 
VELI UNIVERSITY 

TURCJA 

13.  VIOLETKA MARINOVA 
0111-NAUKA O 
KSZTAŁCENIU 

0119-EDUKACJA 

ST.CYRIL ANS 
ST.METHODIUS 

UNIVERSITY OF VELIKO 
TARNOVO 

BUŁGARIA 

14.  ANA GABRIELA BABUCEA 0311-EKONOMIA 
CONSTANTIN BRANCUSI 

UNIVERSITY 
RUMUNIA 

15.  NACI YILMAZ 
0412-FINANSE, 
BANKOWOŚĆ I 
UBEZPIECZENIA 

DOGUS UNIVERSITY TURCJA 

16.  ANTIGONI MICHAIL 

0312-NAUKI POLITYCZNE I 
WIEDZA O 

SPOŁECZEŃSTWIE 
1013-HOTELE, 
RESTAURACJE 

CDA COLLEGE CYPR 

17.  MELVIN MIZZI 
0414-MARKETING I 

REKLAMA 
MCAST MALTA 

18.  SEMA YILMAZ GENC 

0412-FINANSE, 
BANKOWOŚĆ I 

UBEZPIECZENIA, 
0411-RACHUNKOWOŚĆ I 

PODATKI 

KOCAELI UNIVERSITY TURCJA 

19.  DAIVA PETRENAITE 0421-PRAWO 
UTENA UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
LITWA 

20.  JOLANTA LINKIENE 
1032- OCHRONA OSÓB I 

MIENIA 
UTENA UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
LITWA 

21.  
MUSTAFA SERKAN 

ABDUSSELAM 

061-TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE I 

TELEKOMUNIKACYJNE 
GIRESUN UNIVERSITY TURCJA 

22.  NIYAZI GUMUS 
0414-MARKETING I 

REKLAMA 
KASTMONU UNIVERSITY TURCJA 

 
Oprócz wykładowców, corocznie przyjeżdżają do WSH pracownicy administracyjni, odbywający 

kilkudniowe szkolenia w ramach programu Erasmus+. Takich pracowników w ostatnich 3 latach było 

ponad 30 - ze Słowacji, Turcji, Bułgarii, Cypru czy Malty. Ponadto, Uczelnię odwiedzili Visiting 

Professors z Kazachstanu. 

Proces umiędzynarodowienia kształcenia jest nieustannie udoskonalany. Służą temu 

systematyczne poszerzanie współpracy z nowymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi (w ostatnim 

roku podpisano, poza umowami w sprawie programu Erasmus+, kilka umów o współpracy                            

w następujących obszarach: działalność dydaktyczna i kulturalno-artystyczna, metodyczne 

zabezpieczenie procesu nauczania, badania naukowe, wymiana doświadczeń, publikacje. Współpraca 

ta realizowana jest poprzez przedsięwzięcia, takie jak m.in. staże naukowo – dydaktyczne 

wykładowców (w ostatnim roku odbyte przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa 



65 

i Administracji w uczelniach na Słowacji, Ukrainie i Białorusi), organizacja sympozjów i konferencji 

międzynarodowych (ostatnio zorganizowano konferencję pt. Formalno-prawne i społeczno-etyczne 

aspekty związków nieformalnych), udział naszych pracowników naukowo-dydaktycznych                                

w konferencjach międzynarodowych (w ostatnim roku akademickim wzięli oni udział w 7 

konferencjach międzynarodowych).  

Uczelnia umożliwia także wyjazdy studentów na zagraniczne konferencje o charakterze 

naukowo-praktycznym (m.in. w ramach elitarnego programu Leader Academy). W ostatnim roku 

akademickim studenci wzięli udział w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej                       

pt. Życie prawne: aktualny stan oraz perspektywy rozwoju.  Organizatorem konferencji był Wydział 

Prawa partnerskiej uczelni WSH w Radomiu - Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu 

im. Lesi Ukrainki w Łucku. Podniesieniu jakości oferowanego przez Uczelnię przygotowania 

studentów do odnalezienia się w środowisku międzynarodowym i poziomu umiędzynarodowienia 

służy rozpoczęcie w roku akademickim 2018/2019 działalności tzw. Speaking Club-u, którego 

koordynatorem jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji.  Jego cel stanowi rozwijanie wśród 

studentów kompetencji językowych (wielojęzyczność) i zarazem kreatywnego myślenia. Powyższa 

inicjatywa ma formę cyklicznych spotkań, podczas których studenci mają okazję do dyskusji 

(prowadzonej w języku angielskim) na wiele różnych, interesujących ich tematów. Elementem 

podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia jest współpraca Uczelni z Amnesty International                         

(w ramach akcji Maraton Pisania Listów), z Międzynarodową Organizacją Wolontariat czy też 

możliwość udziału studentów w siatce zajęć organizowanych dla uczestników programu Erasmus+                  

(w ramach tzw. przedmiotów do wyboru). Ważną rolę w tym aspekcie odgrywa również 

doświadczenie kadry naukowej w środowisku  międzynarodowym i we współpracy w ramach 

projektów realizowanych z udziałem międzynarodowych konsorcjów. Przykładowym efektem takiej 

współpracy jest zdobycie przez nauczycieli akademickich wiedzy na temat dobrych praktyk                                

i szerszego spojrzenia zarówno na metody nauczania i nauczane treści. To poszerzenie horyzontów 

wpływa na podniesienie poziomu  przekazywania wiedzy i w efekcie - jej przydatności dla 

absolwentów, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, w wyniku których absolwent musi nabyć 

umiejętność modelowania określonych procesów – na podstawie dobrych praktyk (niejednokrotnie 

niestosowanych w naszym kraju).  

Dla właściwego funkcjonowania procesu umiędzynarodowienia w WSH obowiązują 

następujące zasady monitorowania oraz oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz 

doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia. Należą do nich:  

1) Stałe podtrzymywanie kontaktów i inicjowanie nowych działań w ramach współpracy – 

odpowiedzialni: dziekani w obszarze swoich kierunków studiów, Dział Współpracy                           

z Zagranicą. 

2) Wymóg uczestniczenia w konferencjach zagranicznych przedstawicieli kierunku studiów,                     

(w szczególności na którym realizowane jest kształcenie na poziomie magisterskim) – 

odpowiedzialni: dziekani wydziałów. 

3) Wyjazdy studentów na konferencje zagraniczne i ich czynne uczestnictwo –– opiekunem 

wykładowca/odpowiedzialny dziekani wydziałów. 

4) Prowadzenie sprawozdawczości z wyjazdów zagranicznych (staży, wykładów, konferencji, itp.) 

– sprawozdania deponowane u Kierownik Sekcji Jakości Kształcenia i Dokumentacji Toku 

Studiów. 
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5) Publikacje artykułów (referatów, sprawozdań z badań) w publikacjach Uczelni 

współpracujących – odpowiedzialny: Opiekun Leader Academy, dziekani i wyznaczeni 

wykładowcy). 

6) Zapraszanie wykładowców z Uczelni zagranicznych do prowadzenia wykładów w języku obcym 

(angielski – bez tłumaczenia, rosyjski – z tłumaczeniem) oraz podobne działania ze strony 

wykładowców WSH w Uczelniach zagranicznych – odpowiedzialni: dziekani w obszarze 

swoich kierunków studiów, Dział Współpracy z Zagranicą. 

7) Zapraszanie ambasadorów różnych państw na wykłady otwarte - odpowiedzialny: Dział 

Współpracy z Zagranicą. 

8) Przyjmowanie na staże i wysyłanie wykładowców WSH do Uczelni zagranicznych na staże 

(spoza programu Erasmus) – możliwość prowadzenia wykładów - nawiązania kontaktów 

z wykładowcami i tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, przygotowania 

wspólnych publikacji – odpowiedzialni: dziekani wydziałów. 

9) Publikacje w Zeszytach Naukowych WSH artykułów wykładowców Uczelni zagranicznych – 

odpowiedzialny: zespół redakcyjny, dziekani, dyrektor biblioteki WSH.  

10) Umożliwienie każdemu studentowi brania udziału w wykładach przynajmniej z jednego 

przedmiotu w toku studiów w języku obcym (np. w ramach międzywydziałowej ścieżki 

anglojęzycznej) – odpowiedzialni: dziekani. 

11)  Ocena raz w roku efektywności kontaktów zagranicznych poprzez sprawozdanie z liczby 

wyjazdów na konferencje, staże, pojedyncze wykłady, publikacje, międzynarodowe badania 

naukowe oraz z działań w WSH w Radomiu zaproszonych przedstawicieli Uczelni 

zagranicznych (spoza programu Erasmus) – odpowiedzialny Koordynator – dr Adam 

Ziółkowski /dziekan WSSiT/ przy współpracy z pozostałymi dziekanami (dokumentację                        

w ramach programu Erasmus prowadzi Dział Współpracy z Zagranicą). 

 

Monitorowaniem procesu umiędzynarodowienia kształcenia zajmuje się powołany z dn. 

1.10.2019 r. Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia. Do jego zadań należy m.in. 

wspieranie studentów i kadry dydaktycznej w czynnym udziale w międzynarodowych konferencjach 

naukowych oraz projektach badawczych, jak również w publikowaniu w wydawnictwach 

zagranicznych. Umiędzynarodowienie kształcenia i jego warunki są uwzględnione w planie rozwoju 

kierunku. Wszystkie informacje przedstawione w tym punkcie są z nim zgodne. W roku akademicki 

2018/2019 zmodyfikowano zapis w planie rozwoju kierunku Administracja uwzględniający 

nawiązanie współpracy międzynarodowej i podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia nie tylko                  

w ramach Programu Erasmus+, lecz także programu CEEPUS oraz poprzez stosowanie sugestii                        

w zakresie literatury uzupełniającej umieszczanej w sylabusach zgłaszanych przez zagranicznych 

partnerów reprezentujących uczelnie z różnych krajów.    

W rozpatrywanym okresie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu w ramach 

umiędzynarodowienia kształcenia zrealizowano następujące przedsięwzięcia związane z kierunkiem 

Administracja: 

 Konferencje międzynarodowe 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Formalno-prawno i społeczno-etyczne aspekty 

związków nieformalnych – WSH w Radomiu 18.05.2019 r. 

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy bezpieczeństwa we współczesnym 

świecie – WSH w Radomiu 26.09.2017 r.  
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3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Uchodźcy a lęki cywilizacyjne Europy – WSH                       

w Radomiu 22-23.04.2016 r. 

 

 Udział w zagranicznych konferencjach wykładowców i studentów kierunku Administracja 

1. Aktualne problemy rozwoju nauki prawnej oraz praktyki prawniczej, Uniwersytet Narodowy im. 

Tarasa Szewczenki, Kijów (Ukraina), 18.05.2018 (2 studentów WSH) 

2. Zagraniczna Konferencja Naukowa nt. Aktualne problemy reformy systemu prawa, 

Wschodnioeuropejski, Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) –2.06.2018 

(2 studentów WSH).  

3. Zagraniczna Konferencja Naukowa nt. Social and Humanitarian Challenges, The National 

Academy of Scientic Development, Lwów (Ukraina) - 06.2018 (2 studentów WSH). 

4. Wschodnioeuropejski, Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) – 22.03.2019 

r. (1 wykładowca). 

5. Konferencja międzynarodowa nt. Design of Positive Life Space of Personality, Połtava (Ukraina) 

- 18-19.04, 2019 r.  (1 wykładowca WSH). 

6. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Życie prawne, Wydział Prawa 

i Administracji Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, 

24.03.2019 r. (1 wykładowca WSH). 

7. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Quality of life in social and ethical dimensions, 

Wydział Nauk Społecznych, International School of Management (ISM Slovakia in  Presov), 

Słowacja  24.04.2019 r. (1 wykładowca WSH). 

8. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Business and innovations in business activities, 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Marketingu, International School of Management (ISM 

Slovakia in  Presov), Słowacja 25.04.2019 r. (1 wykładowca WSH). 

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Państwowy Uniwersytet                         

im. Aleksandra Puszkina w Brześciu, 17.05.2019 r. (1 wykładowca WSH). 

10. Annual all-Russian interdisciplinary scientific theoretical seminar, Society. Consciousness. 

Language. Value constants in the modern society, 30.10 2019 – 1 wykładowca WSH). 

11. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna ,,Aspekty kluczowe reformowania 

systemu prawnego Ukrainy" organizowana przez Wydział Prawa i Administracji 

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, 14-15 czerwca 

2019 roku (2 wykładowców WSH). 

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Personalizm w procesie humanizacji społeczności 

ludzkiej, Greckokatolicki Uniwersytet w Presowie, Presov, 7 listopada 2013 r. (1 wykładowca 

WSH). 

 

 Wizyty, staże i wykłady kadry naukowo-dydaktycznej z uczelni zagranicznych odbyte                         

w WSH na kierunku Administracja: 

1. Miroslav Foret, visitting prof. z College of European and Regional Studies (Czechy). 

2. Marie Heskova, visitting prof. z College of European and Regional Studies (Czechy). 

3. Staże naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Prawa i Administracji 

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina) -                        

Y. Hofman, J. Fidria, A. Demchuk, kwiecień/maj 2017. 

4. Staże  pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Prawa i Administracji 

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina) -                        
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O. Krykunov, Borys Chuprynskyi, Olena Sasko, Rusląna Shyrshykova, Viktoria Kondratishyna, 

czerwiec/listopad 2019. 

 

 Wizyty, staże i wykłady kadry naukowo-dydaktycznej z kierunku Administracja w WSH 

odbyte w uczelniach zagranicznych: 

1. Wschodnioeuropejski, Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) –                                

1 wykładowca, marzec 2019. 

1. Staż naukowy – International School of Management, Presov (Słowacja) – 1 wykładowca, 

kwiecień 2019. 

2. Staż naukowy – Katolícka univerzita v Ružomberku Rużemberok (Słowacja) – 1 wykładowca, 

kwiecień 2019. 

3. Staż naukowy – Państwowy Uniwersytet im. Aleksandra Puszkina, Brześć (Białoruś) –                              

1 wykładowca, maj 2019. 

4. International Business School, Lubljana (Słowenia) – 2 wykładowców, sierpień 2017. 

 

 Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów z kierunku Administracja                    

w czasopismach zagranicznych: 

1. E. Jasiuk, A. Ziółkowski, The State’s safety oversight system of air transport in Poland, [w:] 

Materiały z Międzynarodowej zaocznej konferencji we Lwowie z dnia 17 maja 2018 r.                         

pt. Державотворення та правотворення проьлеми та перспективи розвитку. MOiNY. Lwów 

2018. 

2. M. Czerwiec, Neuroscience discoveries and leadership development, [w:] Materiały 

z Międzynarodowej zaocznej konferencji we Lwowie z dnia 17 maja 2018 r.                                              

pt. Державотворення та правотворення проьлеми та перспективи розвитку. MOiNY. 

3. I. Kurkiewicz, Zarządzanie międzypokoleniowe jako wyzwanie menadżera na współczesnym 

rynku, [w:] Materiały z Międzynarodowej zaocznej konferencji we Lwowie z dnia 17 maja 2018 

r. pt. Державотворення та правотворення проьлеми та перспективи розвитку. MOiNY. 

4. B. Olbrych, Dopasowanie biznesu-IT w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, [w:] 

Materiały z Międzynarodowej zaocznej konferencji we Lwowie z dnia 17 maja 2018 r.                           

pt. Державотворення та правотворення проьлеми та перспективи розвитку. MOiNY. 

5. K. Kujawiak, Przebieg postępowania karnego. Materiały z Międzynarodowej konferencji 

naukowej w Łucku  z dnia 14-15 czerwca 2019 r. [w:] Актуальні питання реформи правової 

систем. CNY/KHY. Łuck 2019. 

6. M. Płotczyk, Teoria prawa św. Tomasza z Akwinu w kontekście teologii moralnej, Materiały                        

z Międzynarodowej konferencji naukowej w Łucku  z dnia 14-15 czerwca 2019 r. [w:] Актуальні 

питання реформи правової систем. CNY/KHY. Łuck 2019. 

7.  7.M. Płotczyk, Ethical and juridical dimensions of security, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im 

A.I. Hercena w Petersburgu, 2019; 

8. M. Płotczyk, Zasada humanizmu prawa karnego w kontekście rozwoju człowieka i jako przykład 

nowoczesnych trendów w dziedzinie prawa,  «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У XXI СТОЛІТТІ 

ТЕХНІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ» тези міжнародної науково-практичної веб – 

конференції Київ – 2019  

9. M. Płotczyk, Przemoc jako destrukcja i naruszenie przestrzeni ludzkiego osobowego istnienia – 

aspekty filozoficzne, psychologiczne i prawne (część 1), Materiały z konferencji 



69 

międzynarodowej DESIGN OF POSITIVE LIFE SPACE OF PERSONALITY - 18-19.04 2019  Poltava 

(Ukraina), Poltava 2019; 

10. M. Płotczyk, Przemoc jako destrukcja i naruszenie przestrzeni ludzkiego osobowego 

istnienia – aspekty filozoficzne, psychologiczne i prawne (część 2), Psychology and personality 

(order of the Ministry of Science and Education of Ukraine No. 455 dated 15.04.2014, the 

journal is registered in the  base of Index Copernicus, Google Scholar, the Open Academic 

Journals Index, the Ulrichsweb Global Serials Directory, the Research Bible), 2019; 

11. I. Kurkiewicz, Budowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim                            

z wykorzystaniem coachingu, «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У XXI СТОЛІТТІ ТЕХНІЧНІ, ПРАВОВІ 

ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ» тези міжнародної науково-практичної веб – конференції Київ – 

2019  

12. M. Samcik, Instytucja mediacji – doświadczenia reformy postępowania przed sądami 

administracyjnymi, Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej w Łucku  z dnia 14-

15 czerwca 2019 r. [w:] Актуальні питання реформи правової систем. CNY/KHY. Łuck 2019. 

13. T. Milczarek, J. Reszelewski, Prawne formy działania administracji publicznej, w: Ivan 

Hrycenko, (red.), Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики, red., 

Wyd. Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Kijów 2018. 

14.  J. Reszelewski, Decyzja administracyjna - jako forma działania administracji publicznej,                       

w: Актуальні питання реформування правової системи, Wyd. Wschodnioeuropejski 

Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki, Łuck 2018 

15. J. Reszelewski, Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez gminę w: Social and 

humanitarian challenges, Wyd. Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (NANR), Lwów 

2018 

16. T. Milczarek, Pojęcie korupcji w administracji, w: Актуальні питання реформування 

правової  системи, Wyd. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki, 

Łuck 2018 

17. T. Milczarek, Pojęcie korupcji w przepisach prawa polskiego i międzynarodowego, w: Social 

and humanitarian challenges Wyd. Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (NANR), Lwów 

2018 

 

 Publikacje zagranicznych autorów w wydawnictwach uczelnianych WSH w Radomiu 

Zeszyty Naukowe WSH 

1. Juraj Vagner, Edina Jenčová, Ján Bálint, Stanislav Szabo, Optimization of the selection of aicraft 

ground handling equipment. – ZN nr 4. 

2. Róbert Rozenberg, Peter Kaľavský, Alica Tobisová, Ján Bálint, Product policy of the airline. ZN      

nr 4. 

3. Сергей Михайлович Струганов, Анализ отношения людей к систематическим занятиям 

по дисциплине «Физическая культура» и регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом – ZN nr 4. 

4. Снежана Александровна Семина, Кустарное производство и кооперация Иркутской 

губернии в годы Первой мировой войн – ZN nr 4. 

5. Владимир Юрьевич Титов, Эволюция сибирского правосознания на примерах 

нравственных стереотипов  (Восточная Сибирь, 1960 –  начало 1980-е годы) – ZN nr 4. 

6. Ольга Аверьяновна Уварова, ИРНИТУ – лидер высшего технического образования 

Восточной Сибири – ZN nr 4. 
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7. Marek Pilát - Alica Tobisová - Róbert Rozenberg - Sebastián Makó, Comparison of selected 

methods to check the competitiveness of company in aviaton industry - ZN nr 3. 

8. И.П. Голосниченко, Oпыт западных государств полезен для  децентрализации власти в 

украин - ZN nr 3. 

9. Игорь Павлович Семченков, Философия мотивации – ZN nr 2. 

10. Y. Hofman, Status prawny Wydziału do spraw Religii przy miejscowych Radach Ludowych 

Deputowanych praz ich Komitetach Wykonawczych w Ukrainie - ZN nr 1. 

11. J. Fidria,  Podstawowe zasady funkcjonowania narodowej policji Ukrainy - ZN nr 1. 

12. K. Lukauskaitė, D. Perkumienė, Aspekty prawne rolnictwa organicznego - ZN nr 1. 

13. A. Demchuk, E-commerce potential in Ukraine and developing countries - ZN nr 1. 

14. Borys Palczewski, „Projektowanie jako forma kulturowa rozwoju edukacji” – ZN nr 1 

 

Monografie naukowe wydane w WSH  

 

I. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty bezpieczeństwa i integracji: Ewa Jasiuk, Sylwester 

Bębas, Gerard Paweł Maj, Radom 2016: 

1. N.P. Yatsyshyn, O.V. Ivaniv, „Description of England higher education system”. 

2. Jan Bajtos, Vplyv posobena vysokoskolskeho ucitela na rozvoj afektivnej zlozky osobnosti 

studenta. 

3. J. Bajtos, Z. Lehotska, Rozvoj osobnosti ziaka vplyvom humanisticky orientowanej prace ucitela 

 

II. Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych cz.4: Marek Żylicz, Ewa Jasiuk, Radom 2016: 

1. V.V. Kovalenko, O.G. Kolb, The Advocacy as a Subject of Social Crime Prevention 

2. Iван Олександрович Колб, Щодо поняття та змiсту права засуджених до позбавлення 

волi в Українi на особисту безпеку.  

3. Вiкторiя Колодяжна, Iнституцiоннальнi, нормативнi та функцiональнi складовi 

трансрегiональної полiтики України початку XXI ст.  

4. Надiя Чубоха, Форми права: поняття, сутнiсть, ознаки. 

5. Iгор Якушев, Договiрнi норми трудового права: особливостi змiсту та сфери дiї. 

6. Олег Батюк, Закрiплення права людини (в'язня) на життя в сучасному мiжнародному 

правi. 

7. Мар'яна Кутузова, Становлення фондового ринку в Українi: правовий аспект. 

 

III. Międzynarodowo-prawne aspekty bezpieczeństwa: Ewa Jasiuk, Sylwester Bębas, Gerard 

Paweł Maj, Paweł Kowalski, Radom 2016: 

 Część I. 

1. Iwan Golosniczenko, Natalia Zołotariowa „Umowa administracyjna jako forma działań                         

w zakresie zarządzania w państwie prawa” 

2. Daiva Petrenaite „The conflct of equality and freedom in modern political philosophy” 

Rozdział III. Суть та чинники вiктимiзацiї поведiнки учнiв старших класiв (Петро Гусак,  

Володимир Терпелюк) 

 Rozdział IV. Правовi засади захисту комерцiйної тамєницi в Українi (Анатолiй Берлач) 

 Rozdział V. Теорететико-правовi дослiдження iнтеграцiї нацiональних правових систем 

до європейського правового простору (Оксана Лаба) 
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Część II. 

Rozdział II. Мiжнародно-правовi механiзми забезпечення особистої безпеки засуджених 

до позбавлення волi в Українi (Зоряна Журавська, Iван Колб) 

Rozdział III. Щодо змiсту понять «особиста безпека» та «особиста небезпека» 

засуджених до позбавлення волi в Українi (Олександр Колб, Вiкторiя Кондратiшина) 

 

IV. Tendencje nacjonalistyczne i migracyjne we współczesnej Europie, Barbara Olbrych, Andrzej 

Gołębiowski, Radom 2017: 

1. Jozef Pitonak „Migracia z pohladu sociokulturnej antropologie” 

 

V. Problemy narodowościowe i migracyjne w Europie, red. Barbara Olbrych, Andrzej 

Gołębiowski, WSH, Radom 2018 

1.  Dalia Perkumiene, Indre Knyviene, Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek „Theoretical concept of 

role of the teacher in student-centered studies” 

 

VI. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty bezpieczeństwa i integracji, red. Barbara Olbrych, 

Andrzej Gołębiowski, WSH, Radom 2019. 

1. Особливостi та етапи ресоцiалiзацiї. (Андрiй Гусак). 

2. Теорiя та практика корекцiйної роботи з особами, якi вчинили насильство в сiм'ї, в 

Українi. (Iрина Трубавiна). 

 

 Wykłady otwarte ambasadorów: 

1. Afganistan – 2019/2020 

2. Hiszpanii – 2018/2019 

3. Turcji – 2018/2019 

4. Estonii – 2018/2019 

5. Azerbejdżanu – 2017/2018 

6. Algerii – 2017/2018 

7. Peru - 2017/2018 

8. Kazachstanu - 2017/2018 

9. Armenii – 2016/2017 

10. Słowacji - 2016/2017 

11. Niemiec - 2016/2017 

12. Azerbejdżanu - 2016/2017 

 

 Międzynarodowe projekty badawcze 

 

1. Międzynarodowy projekt badawczy w ramach Programu Erasmus + Słowenia, Litwa 

Polska. (14-203-000655) Subject numer: KA2-HE-15/14 (Empowering teachers for the 

student-centred approach) 1 sierpnia 2014 – 31 sierpnia 2016 r. 

2.  Międzynarodowy projekt badawczy, Geneza i rozwój dialogu kulturalno-pedagogicznego  

(Białoruś). 

3. Międzynarodowy projekt badawczy, Projektowanie nowoczesnego środowiska 

edukacyjnego w informatyce, jako forma kulturowa rozwoju edukacji (Ukraina). 
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Wykładowcy zagraniczni zatrudnieni w WSH prowadzący zajęcia na kierunku Administracja                        

w ostatnich trzech latach: 

- prof. Anatoli Berlacz  (Ukraina).   

 

W ostatnim czasie podpisano nowe Umowy z uczelniami zagranicznymi: 

1. Letecká Fakulta Technickej Univerzity  v Košiciach (Słowacja), 

2. East Siberian University of Economics and Law (Federacja Rosyjska), 

3. Russian Asian College of Economics and Law (Federacja Rosyjska), 

4. Kaunas Forestry and Environmental Engineering (Litwa), 

5. Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja), 

6. Dresden University of Applied Sciences (Niemcy). 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

WSH od początku swojego istnienia wspiera rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych studentów, w tym - ich umiejętności uczenia się. W Uczelni funkcjonuje wiele różnych 

form wsparcia studentów w powyższym zakresie. Dotyczą one zarówno rozwoju wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji nowych, jak i pogłębiania tych już osiągniętych (w wymiarze formalnym, a także 

pozaformalnym i nieformalnym). W tym drugim wymiarze Uczelnia wspiera rozwój studentów m.in. 

za pośrednictwem od lat działającej i prężnie rozwijającej się Studenckiej Organizacji Wolontariat. 

Wsparcie, jakie studencki wolontariat uzyskuje ze strony władz Uczelni i jej pracowników jest 

wyrazem  głębokiego przekonania, iż zmieniające się realia współczesnego świata, w których 

funkcjonują organizacje, firmy, instytucje, pociągają za sobą zmianę zapotrzebowania na 

kompetencje pracowników, a także zmianę potrzeb samych pracowników i ich nastawienia do pracy. 

Wymaga to od pracodawców nowego podejścia, jak również modyfikacji narzędzi zarządzania 

personelem. Takim narzędziem jest właśnie wolontariat studencki, który umożliwia zarazem 

zdobywanie nowych kompetencji i sprzyja efektywnemu rozwiązywaniu problemów społecznych 

wpływając pośrednio na rozwój tzw. kompetencji kluczowych. Studenci - wolontariusze świadczą  

pomoc na rzecz różnych grup (potrzebujących), wykorzystując swoje umiejętności i zdolności. 

Uczelnia natomiast pozwala im na inicjatywność oraz wspiera działalność wolontariuszy finansowo                 

i organizacyjnie. Młodzi ludzie skupieni wokół idei wolontariatu niosą pomoc potrzebującym, 

wyjeżdżają do szkół, spotykają się z młodzieżą.  Podejmowane przez studentów - wolontariuszy 

działania pozwalają im rozwijać własne zainteresowania,  pokonywać nieśmiałość oraz brak pewności 

siebie – m.in.  podczas prezentowania swoich uzdolnień i innych organizowanych wydarzeń (np. 

podczas ,,Międzypokoleniowego kolędowania’’ będącego jedną z inicjatyw Studenckiej Organizacji 

Wolontariat działającej w Uczelni).  

Studenci – wolontariusze dostrzegają wiele korzyści wynikających z tej działalności. Zaliczają do 

nich: wartościowy sposób spędzania wolnego czasu, umiejętność wystąpień publicznych, praca                  

z grupą i praca w zespole, odwaga, rozwój w swojej dziedzinie, odpowiedzialność, głębokie 

rozumienie spraw społecznych i kulturowych, zarządzanie własnym czasem, rozwiązywanie 

problemów, umiejętności przywódcze i planowanie pracy.  

Z powyższych względów wolontariat studencki jest szczególnie ważny ze względu na to, iż kształtuje 

kompetencje kluczowe, na które jest popyt wśród pracodawców, będąc zarazem narzędziem 
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likwidowania luki kompetencyjnej. W aspekcie kształcenia na profilu praktycznym, które Uczelnia 

realizuje (także na kierunku administracja) wsparcie finansowe i organizacyjne Uczelni udzielane 

przez jej władze na działalność wolontariatu wydaje się więc uzasadnione i praktycznie użyteczne. 

Inną formą wsparcia Uczelni, już od wielu lat oferowaną studentom, jest elitarny program 

Leader Academy zrzeszający najlepszych studentów realizujących swoje pasje naukowe. W ramach 

działalności uczelnianej grupy Leader Academy organizowane są zajęcia z zakresu metodologii pisania 

artykułów naukowych, metodologii prowadzenia badań w różnych obszarach nauki. Studenci                       

z Leader Academy biorą udział w konferencjach naukowych, sympozjach i innych wydarzeniach 

organizowanych w WSH oraz w innych uczelniach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.  

Przygotowują profesjonalne artykuły naukowe (pod opieką merytoryczną pracowników naukowo-

dydaktycznych Uczelni). 

Powyższe konferencje i artykuły są związane z ich zainteresowaniami naukowymi, bądź 

wynikają z potrzeby jak najlepszego przygotowania do przyszłej lub aktualnej działalności zawodowej 

w aspekcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dla przykładu, w roku akademickim 

2018/2019 członkowie Leader Academy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Życie prawne 

organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu 

Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Studenci są uczestnikami konferencji międzynarodowych 

(także innych) organizowanych przez ten wydział już od kilku lat. 

 Również koła naukowe (na Uczelni działa ich 10) dają możliwość uzyskania dodatkowych 

kompetencji badawczych i wyposażenia w inne, uniwersalne kompetencje, przydatne w niemal 

każdej płaszczyźnie życia, w tym – w obszarze działalności zawodowej (np.  celem Studenckiego Koła 

Badań Społecznych i Kreatywnego Myślenia jest prowadzenie działalności badawczej, zwłaszcza                   

w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej, ale przede wszystkim rozwijanie postawy 

kreatywności i twórczej inwencji przydatnej na różnych polach działalności zawodowej, gospodarczej 

oraz społecznej).  

W odpowiedzi na potrzeby studentów kierunku Administracja utworzono Koło Młodych 

Administratywistów oraz Koło Prawa Podatkowego TAX. Rezultatem indywidualnej pracy ze zdolnymi 

studentami jest 100 stypendiów MNiSW (WSH jest w tym względzie w ogólnopolskiej czołówce).  

Studenci wzbogacają również swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestnicząc                         

w zajęciach warsztatowych w ramach działającej na Uczelni Akademii Talentów oraz Radomskiej 

Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Rozwojowi umiejętności praktycznych służą 

również wspomniane już wydarzenia, warsztaty, szkolenia itp. organizowane przez Biuro Karier,                    

a także liczne wizyty studyjne studentów w firmach i instytucjach regionu.  

Uczelnia zapewnia organizację praktyk studenckich oraz pomoc w odbywaniu staży (w tym 

zagranicznych). Udziela też pomocy w znalezieniu pracy. Dodatkowo, w celu podniesienia jakości 

kształcenia oraz w trosce o jego adekwatność do potrzeb rynku pracy w Uczelni są organizowane 

spotkania z pracodawcami i warsztaty dotyczące aktywności na rynku pracy. Uczelnia podejmuje 

również inicjatywy służące rozwojowi szeroko pojętej przedsiębiorczości. (m.in. Tydzień 

Przedsiębiorczości, Forum Młodych Business Centre Club, wspomniane wcześnie szkolenia                                

i warsztaty w zakresie przedsiębiorczości organizowane przez Biuro Karier, takie jak np. 

„Sporządzanie kreatywnego CV”, „Startup PL-przedsiębiorczy).  

Interesującą formą wsparcia studentów jest utworzone przez Uczelnię Studenckie Forum 

Business Centre Club Region Radom w WSH (kwiecień 2019 roku). Jest to inicjatywa podjęta przez 

Business Centre Club Loża Radomska, Urząd Miasta Radomia i WSH w Radomiu. Zasadniczy cel 

działalności Forum stanowi rozwijanie przedsiębiorczości ludzi młodych w regionie radomskim 
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poprzez m. in. współpracę z pracodawcami regionu, organizowanie konkursów z zakresu 

przedsiębiorczości, poszukiwanie przykładów dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć                            

z przedsiębiorczości w szkołach, przygotowywania własnych przedsięwzięć biznesowych. 

Inna formą wspierania studentów - w zakresie rozwoju ich umiejętności odnalezienia się na 

rynku pracy - jest zatrudnianie wybitnych praktyków pracujących m.in. kancelariach prawnych,  

urzędach, instytucjach i firmach. Dla studentów kierunku Administracja codzienny kontakt                                                 

z praktykami  pozwala, poza zdobyciem wiedzy teoretycznej, na rozwój praktycznych umiejętności, 

np. umiejętności stosowania i interpretacji zmieniających się przepisów prawa, a zwłaszcza 

sprostania współczesnym wyzwaniom  pracy w administracji. Spotkanie dwóch, a nawet trzech 

światów w jednej przestrzeni edukacyjnej stanowi źródło motywacji dla studentów, którzy uczą się 

od praktyków, jak osiągnąć sukces zawodowy i awans społeczny. Ich doświadczenie zaś jest skarbnicą 

wielu cennych informacji na temat dobrych praktyk w obszarach działalności zawodowej właściwej 

dla kierunku. 

Kolejną formę wsparcia stanowią specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych 

programów komputerowych wykorzystywanych w pracy w administracji. Uczelnia organizuje także 

warsztaty metodyczne dotyczące podnoszenia kompetencji badawczych. Dbając o właściwy poziom 

przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych zorganizowano warsztaty dotyczące 

metodyki i techniki przygotowywania prac dyplomowych.  

Zdobywając doświadczenie zawodowe, jak również kompetencje naukowe studenci WSH 

uczestniczą  w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ oraz w stażach 

i praktykach zagranicznych (szerzej opisanej w odrębnym punkcie Raportu). 

Opieka dydaktyczna 

Poszczególne roczniki studiów mają powołanych opiekunów z ramienia Uczelni, którymi są 

pracownicy naukowo–dydaktyczni oraz administracyjni. Dla poszczególnych przedmiotów powołano 

ich koordynatorów, sprawujących nadzór nad prawidłowością przebiegu kształcenia w obrębie 

nauczanego przedmiotu. Studenci realizują zajęcia wynikające z toku studiów oraz zajęcia 

dodatkowe, w tym - różnego rodzaju warsztaty metodyczne, kursy, szkolenia. Dla studentów 

zagranicznych Uczelnia organizuje zajęcia z języka polskiego. Sylabusy są opracowywane oddzielnie 

dla każdego przedmiotu, a prowadzący mają obowiązek informowania studentów o efektach 

kształcenia oraz ich weryfikacji na każdym przedmiocie. Wśród studentów są prowadzone badania 

ankietowe, którego celem jest m.in. monitorowanie jakości kształcenia i osiągania efektów 

przedmiotowych. Wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzą konsultacje przedmiotowe dla 

studentów. 

  Uczelnia wspiera również działalność Samorząd Studentów. Samorząd Studencki organizuje 

wiele imprez okolicznościowych dla studentów we współpracy z władzami i przy wsparciu 

finansowym Uczelni. Uczelnia oferuje także możliwość dofinansowania kosztów udziału studentów                 

w badaniach naukowych, konferencjach, zjazdach, szkoleniach. Jednocześnie w Uczelni działa system 

nagradzania studentów i wspierania inicjatyw studenckich. Uregulowany jest on Zarządzeniem nr 15 

Kanclerza WSH w Radomiu z dnia 6.12.2012r. Ma on na celu promowanie aktywnego uczestnictwa 

studentów w życiu Uczelni.  

        Motywowanie studentów do angażowania się w prace naukowe, pisanie artykułów, prowadzenie 

badań (w tym badań realizowanych we współpracy z nauczycielami akademickimi) jest również 

związane z systemem stypendialnym (studenci wykazujący się osiągnięciami naukowymi                                    

i zaangażowaniem w życie społeczności akademickiej uzyskuje tzw. stypendia Rektora). Podczas 
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corocznych uroczystości zakończenia studiów Kanclerz Uczelni wręcza najlepszym absolwentom 

poszczególnych kierunków specjalne dyplomy.  

Uczelnia włącza studentów w aktywne życie społeczne, gospodarcze i zawodowe, dlatego 

organizowane są liczne debaty dotyczące różnych branż zawodowych, w tym również związane                        

z obszarem administracji. Na bieżąco rozwiązuje problemy zgłaszane przez studentów. 

Starostowie grup na bieżąco spotykają się z opiekunami poszczególnych roczników, a w miarę 

potrzeby z Prorektorem i poruszają ważne problemy dotyczące toku studiów lub realizowanych 

przedmiotów. 

Każdy rocznik studentów ma swojego opiekuna z ramienia Uczelni, który ma obowiązek  

spotkać się ze studentami minimum raz w miesiącu, odbierając od nich uwagi, skargi i wnioski. 

Następnie przekazuje je do właściwych komórek organizacyjnych Uczelni, w których są one 

rozpatrywane i rozwiązywane. Dziekani oraz Prorektor odbywają systematyczne spotkania ze 

studentami analizując wszystkie przedstawiane przez studentów postulaty. Prorektor dwa razy                    

w semestrze z Samorządem Studenckim. Spotkania odbywają się na początku i na końcu każdego 

semestru. Uczestniczą w nich również starostowie poszczególnych roczników. W Uczelni działa 

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów oraz Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli 

Akademickich, która przyjmuje skargi od studentów. Przedstawiciele studentów mogą również 

kontaktować się (emailowo lub telefonicznie) z dziekanami, przekazując swoje uwagi na temat 

procesu studiowania. Wszystkie sprawy i problemy są analizowane i rozwiązywane na bieżąco,                     

co wpływa na skuteczność oferowanego przez Uczelnię wsparcia.  Ponadto opiekunowie roczników, 

dziekani oraz Prorektor informują o funkcjonującym w Uczelni systemie wsparcia w różnych 

obszarach, w tym zakresie motywowania studentów 

Samorząd studentów często włącza się w proces integrowania środowiska akademickiego 

poprzez organizację wieczorów artystycznych, koncertów, wyjść klubowych oraz organizację imprez 

studenckich na terenie miasta. Są organizowane doroczne akcje studentów inicjowane przez WSH we 

współpracy z Samorządem, takie jak: Akcja Szlachetna Paczka,  zbiórka Krwi, zabawy karnawałowe, 

Pomoc charytatywna dla chorych dzieci, np. Serduszko dla Marcelka, Buduj mięśnie dla Miłoszka, 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akcja Radom na Niebiesko (na rzecz dzieci                                                

z autyzmem),wybory Miss i Mistera WSH, Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej, Dni Kultury 

Europejskiej, Festiwal Wielu Kultur, otrzęsiny studenckie, Andrzejki, wycieczki turystyczne, wystawy 

tematyczne, Cała Polska czyta dzieciom, Gala Wolontariatu itp. Z myślą o studentach Uczelnia 

zarezerwowała halę sportową, z której można korzystać w dodatkowych terminach.  

Uczelnia wspiera również studentów przyjeżdżających z zagranicy w celu obywania studiów                   

w jej murach. Spotkania z nimi organizuje i prowadzi Prorektor, wspólnie z uczelnianym 

koordynatorem programu Erasmus+ oraz opiekunem studentów z Ukrainy. W spotkaniach biorą 

udział dyrektorzy lub kierownicy domów studenckich, w których mieszkają studenci. Podczas spotkań 

poruszane są sprawy związane z zasadami pobytu w Polsce, w Uczelni, jak również w domach 

studenckich. Studenci zapoznają się m.in. z zasadami bezpieczeństwa, regulaminami pobytu, 

regulaminami korzystania z dostępnych pracowni, pomieszczeń gospodarczych, miejsc sportu                         

i rekreacji. Z myślą o studentach zagranicznych i polskich odbywają się spotkania z prawnikami, 

którzy podejmują zagadnienia z zakresu kultury prawa, prawa międzynarodowego oraz prawa 

handlowego.  

Pomimo, iż w Uczelni nie odnotowuje się incydentów związanych z dyskryminacją, przejawami 

rasizmu, czy przemocy wobec obcokrajowców, podejmowane są działania służące zapobieganiu 

powyższym zjawiskom. Uczelnia organizuje zajęcia z przedmiotu Komunikacja międzykulturowa.                  
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W ubiegłym roku akademickim jednym z nich była organizacja seminarium naukowego dla całej 

społeczności akademickiej pt. Nie bądź obojętny na przemoc. Pomoc ofiarom przemocy jest również 

udzielana m.in. w ramach Akademickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Akademickiej 

Poradni Prawa. Dodatkowo, Uczelnia współpracuje z Przychodnią Słoneczną i działającym w niej  

Instytutem Integralnego Rozwoju, w którym osoby potrzebujące pomocy psychologicznej mogą 

uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz medyczną. 

Inną formą wsparcia studentów, skierowaną również do osób w trudnej sytuacji życiowej                  

i wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce, jest możliwość tzw. Indywidualnej 

Organizacji Studiów, w ramach której studenci, w uzasadnionych przypadkach, realizują program 

studiów pod opieką wyznaczonego opiekuna dydaktycznego. Dzięki temu kształcenie jest 

dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta. 

Uczelnia udziela wsparcia i opieki studentom niepełnosprawnym. Organizuje m.in. szkolenia 

skierowane do osób niepełnosprawnych ukierunkowane na ułatwienie ich procesu uczenia się (m.in. 

dostosowanie metod dydaktycznych do możliwości studentów niepełnosprawnych) i funkcjonowania 

na Uczelni oraz w środowisku. Co roku Uczelnia inicjuje projekt Niepełnosprawni – Pełnosprawni,                   

w którym uczestniczą studenci niepełnosprawni i pełnosprawni, jak również zaproszeni goście (w tym 

- przedstawiciele organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym).                   

W Uczelni organizowane są również szkolenia dla wykładowców i pracowników administracji 

poświęcone m.in. zasadom komunikacji interpersonalnej, roli asystentów studentów 

niepełnosprawnych, metodom pracy dydaktycznej ze studentami z dysfunkcjami narządów ruchu, 

mowy, słuchu i słabo widzącymi.  Obiekty Uczelni są dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W WSH aktywnie działa Pełnomocnik Rektora do spraw Studentów 

Niepełnosprawnych, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad tą grupą studentów oraz Biuro Osób 

Niepełnosprawnych (BON) zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych. Osoby 

niepełnosprawne korzystają z dłuższych terminów wypożyczania książek, jak również z pośredników 

przy wypożyczeniach. Ponadto, Biblioteka dysponuje katalogiem i sprzętem dla osób niedowidzących. 

Działa też punkt doradztwa zawodowego, gdzie studenci niepełnosprawni otrzymują wsparcie                      

w zakresie rozwijania potencjału osobowego oraz zawodowego. Szersze informacje na temat 

wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym są zawarte w pkt. 2 i 5 niniejszego Raportu. 

 Uczelnia wspiera studentów w rozwoju umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Prowadzi działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów. Na dorocznych 

zajęciach z ratownictwa medycznego studenci uzyskują informację na temat odpowiednich form 

pomocy poszkodowanym i w zakresie tzw. pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszelkie niezbędne 

informacje na temat właściwych sposobów zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu są 

również przekazywane studentom w trakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Bezpieczeństwo                        

i higiena pracy. Aby na bieżąco monitorować i poprawiać bezpieczeństwo, w obiektach Uczelni są 

przeprowadzane próbne ewakuacje (z udziałem studentów, pracowników i wykładowców). Odbywają 

się one raz w roku (nie później niż trzy miesiące po rozpoczęciu nowego roku akademickiego). 

Ponadto Uczelnia organizuje doroczne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w Uczelni, zasad 

korzystania z numeru alarmowego 112. Odbywa się też instruktarz BHP. Wszystkie podejmowane 

przez Uczelnię działania sprzyjają studiowaniu w warunkach bezpiecznych dla wszystkich. Gdyby 

jednak miało miejsce naruszenie prawa, zjawisko dyskryminacji, agresji, przemocy i inne negatywne 

zjawiska, wdrażane są standardowe procedury obowiązujące w Polsce (z wykorzystaniem dostępnych 

służb i środków). Również opiekunowie roczników, w przypadku występujących nieporozumień lub 
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konfliktów mają obowiązek natychmiastowego reagowania i zgłaszania ich ewentualnych władzom 

Uczelni. Cała społeczność akademicka dba jednak o to, aby takich zdarzeń nie było. 

Opieka materialna  

Kolejną formę wsparcia WSH udzielaną studentom stanowi uczelniany system pomocy 

materialnej. Pomoc materialna dla studentów jest przyznawana ze środków Funduszu stypendialnego 

utworzonego przez WSH w Radomiu na podstawie art. 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                    

o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba przyjęta na studia w WSH nabywa prawo do korzystania ze 

świadczeń pomocy materialnej na warunkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów 

Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z chwilą złożenia ślubowania w tej uczelni. 

Fundusz stypendialny w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu stanowią środki finansowe,                  

o których mowa w art. 365 pkt. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zwiększenia                 

z innych źródeł. Środki z funduszu stypendialnego przeznacza się na wypłatę świadczeń dla 

studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                              

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem                      

i wypłacaniem w/w świadczeń, w wysokości nie przekraczającej 0,2% dotacji przyznanej na dany rok 

budżetowy. 

Podziału środków funduszu stypendialnego dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem 

Studentów. Porozumienia zawierane są na piśmie. Podział środków odbywa się według zasad 

określonych w art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.                         

W odniesieniu do części funduszu stypendialnego przeznaczonego na wypłatę stypendiów,                              

pochodzącej z dotacji z budżetu państwa dokonuje się podziału środków,  w ramach tzw. „parytetu 

60:40”. W obrębie tego podziału ustala się wysokość środków przeznaczonych na wypłatę 

stypendium Rektora, jak również na pozostałe świadczenia stypendialne. Parytet oznacza, że na 

stypendium Rektora Uczelnia nie może przeznaczyć więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie 

w danym roku na stypendium rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

Świadczenia przyznawane są na rok akademicki lub na semestr – w przypadku, gdy ostatnim 

rokiem studiów jest semestr. W danym roku akademickim student WSH może otrzymywać 

świadczenia pomocy materialnej przez okres do 8 miesięcy lub, jeśli ostatnim rokiem akademickim 

jest semestr, do 4 miesięcy. Świadczenia są wypłacane co miesiąc. Wyjątek stanowi zapomoga, która 

jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.  

Studenci otrzymują następujące formy wsparcia materialnego: 

a)    Stypendium socjalne - jest przyznawane studentowi znajdującego się w trudnej sytuacji 

materialnej (na jego wniosek). Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się 

o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu 

Studentów. W roku akademickim 2019/2020 prawo do ubiegania się o stypendium socjalne 

oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mieli wszyscy studenci, których dochód 

nie przekraczał 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie. W wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

b) Stypendium dla osób niepełnosprawnych - może otrzymać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to 

przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Świadczenie jest przyznawane na 

wniosek studenta. Można się o nie ubiegać już od pierwszego roku studiów. 

c) Stypendium rektora - jest przyznawane na wniosek studenta złożony w Uczelni nie wcześniej 

niż po ukończeniu pierwszego roku studiów (wyjątek: studia II stopnia), jeżeli: 

 student uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen min. 4,30, 
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 student w ostatnim roku akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, takie jak zajęcie co najmniej piątego 

miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski lub co najmniej 

trzecie w zawodach regionalnych, inne osiągnięcia sportowe, 

 student w ostatnim roku akademickim osiągnął sukcesy naukowe, którymi były: publikacje 

naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie książki, udział w 

projektach badawczych prowadzonych przez Uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami 

akademickimi lub naukowymi, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody                                    

i wyróżnienia w konkursach, inne sukcesy naukowe, 

 student w ostatnim roku akademickim osiągnął sukcesy artystyczne, np. nagrody                              

w konkursach artystycznych. 

 Student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

A. laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

B. medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie 

Stypendium rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów z każdego kierunku studiów.  

d)    Zapomoga - zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji życiowej. Świadczenie to przyznawane jest nie częściej niż dwa razy w roku 

akademickim. Przykładowy katalog zdarzeń to: śmierć członka rodziny, ciężkie zachorowanie, 

pogorszenie stany zdrowia, klęska żywiołowa, urodzenie dziecka (nowość od roku akadem. 

2019/2020) 

 

Rodzaj stypendium 
Rok akademicki 

2019/2020 
(stan na 30.11.2019 r.) 

Rok akademicki 
2018/2019 

Rok akademicki 
2017/2018 

Socjalne 335 422 441 

Rektora  182 155 124 

(Specjalne) dla osób 
niepełnosprawnych 

47 53 50 

Zapomogi 20 14 12 

Stypendia Ministra   2 2 

Razem 584 646 629 

 
Wyższa Szkoła Handlowa otrzymała z budżetu państwa na stypendia dla studentów na rok 2018 
dotację w kwocie 3 017 100 zł, zaś na rok 2019 dotację w kwocie 3 516 300  zł. 
 
 

Rodzaje stypendiów oraz ich wysokość w roku akademickim 2019/2020 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Dochód netto na osobę w rodzinie 
studenta (w zł): 

Wysokość stypendium 
(miesięcznie, w zł): 

Wysokość stypendium  
w zwiększonej wysokości 
(miesięcznie, w zł): 

0,00 – 200,00 1200 1400 
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200,01 – 400,00  1000 1200 

400,01 – 600,00  900 1100 

600,01 – 800,00 800 1000 

800,01 – 1051,70 700 900 

STYPENDIUM REKTORA 

Liczba punktów: 
Wysokość stypendium 
(miesięcznie, w zł): 

100-125 600 

126-150 650 

151-175 700 

176-200 750 

201-225 800 

226-250 850 

251-300 900 

301-350 950 

351-450 1000 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Grupa stypendium  
(zależna od stopnia 
niepełnosprawności): 

Wysokość stypendium 
(miesięcznie, w zł): 

1 650 

2 600 

3 550 

ZAPOMOGA  

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 2000 zł. 

 
O dostępnych formach pomocy materialnej i procedurze uzyskania świadczeń socjalnych 

studenci informowani są poprzez Wirtualny Dziekanat, wiadomości e-mail, wewnętrzne monitory, 

które znajdują się w Uczelni, a także poprzez punkty obsługi administracyjnej Komisji Stypendialnej, 

pracowników Dziekanatu i Kwestury oraz w punktach rekrutacyjnych.  

  Na każdy rok akademicki Uczelnia opracowuje tzw. Pigułkę stypendialną, stanowiącą 

syntetyczną formę prezentacji najważniejszych dla studentów informacji, takich jak: 

 Termin i miejsce składania wniosków o świadczenia, 

 Ogólne zasady przyznawania świadczeń, 

 W stypendium socjalnym: wzór wniosku o przyznanie świadczenia, wykaz załączników, 

definicje dochodu utraconego i uzyskanego, definicja samodzielności finansowej studenta, 

katalog dochodów, zasady ustalania przeciętnego dochodu netto w rodzinie studenta, 

 W stypendium rektora: wzór wniosku o przyznanie świadczenia, wykaz załączników, zasady 

dokumentowania osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych, zasady ustalania 

punktacji w stypendium rektora, 
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 W stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych: wzór wniosku, wykaz załączników,  

 W zapomodze: wzór wniosku, wykaz załączników, 

 Zasady przyznawania stypendium ministra, 

 Warunki otrzymania stypendium przez cudzoziemców, 

 Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

  Pigułka stypendialna jest publikowana na stronie internetowej Uczelni w zakładce Wirtualny 

Dziekanat, a ponadto jest przesyłana do studentów pocztą elektroniczną. Dyżury informacyjne                     

w sprawach stypendialnych pełnią pracownicy administracyjni Uczelni przez 6 dni w tygodniu,                        

w godz. 8-16. 

Wsparcia studentom udziela również profesjonalnie przygotowana kadra pracowników 

administracyjnych. Wysoki poziom pracy wspomaga doskonałe wyposażenie materialne, nowoczesne 

systemy informatyczne wykorzystywane w obsłudze administracyjnej Uczelni.  Biura wyposażone                  

są w wysokiej klasy sprzęt komputerowy ze stałym łączem internetowym. Serwery obsługiwane                     

są przez system operacyjny Linux. Podstawowym oprogramowaniem Uczelni, wykorzystywanym                    

w większości jednostek administracyjnych jest pakiet ProAkademia. Jest to kompleksowy systemem 

informatyczny zajmującym się administracyjną obsługą uczelni wyższych.  Moduły pakietu 

ProAkademia są wykorzystywane w następujących jednostkach: Kwestura – Czesne, Kasa, Stypendia; 

Dziekanat – Rekrutacja, Dziekanat, Dział Organizacji Dydaktyki – Pensum, Plany, Dział Nauczania. 

Pionem administracji zarządza Kanclerz Uczelni. Jest on odpowiedzialny za sprawy związane                                  

z administracją oraz kwestiami finansowymi i pracowniczymi. Struktura administracyjna Uczelni 

bezpośrednio podległa Kanclerzowi: 

  Kwestura jest jednostką, która odpowiada za sprawy finansowo-rachunkowe Uczelni. Kwestor 

odpowiedzialny jest za wdrażanie i kontrolę finansów Wyższej Szkoły Handlowej. Obsługa 

administracyjna spraw księgowo-finansowych jest wspomagana poprzez programy specjalistyczne.  

Dziekanaty wydziałów zajmują się bieżącą obsługą spraw studenckich. Pracownicy dziekanatów 

przykładają szczególną wagę do poziomu i jakości obsługi studentów, kładą duży nacisk na sprawny                  

i skuteczny przepływ informacji. 

Polityka rekrutacyjna i kadrowa w aspekcie oceny kwalifikacji pracowników administracyjnych 

zawiera procedury dotyczące zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej 

studentów – w tym dotyczące umiejętności językowych 

Rekrutacja pracowników do poszczególnych działów przebiega zgodnie z procedurą                              

w kolejnych etapach: 

 Kierownicy działów zgłaszają zapotrzebowanie na zatrudnienie, określają wymogi i kwalifikacje 

niezbędne do pracy na określonym stanowisku pracy; 

 Ogłoszenia są publikowane na wielu portalach, m.in. praca.pl; pracuj.pl. Golden, OLX 

 Ogłoszenia zawierają zakres wymogów (w tym wymagany poziom znajomości języka obcego) 

jakie powinni spełniać kandydaci oraz stosowne informacje związane z ochroną danych 

osobowych oraz że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Również                                  

w życiorysach zawodowych oraz dokumentacji pracowników administracyjnych jest zawarty 

poziom znajomości języka obcego  w mowie i w piśmie (A, B lub C) i załączone są posiadane 

certyfikaty językowe. Wymogi dotyczące kwalifikacji pracowników dostosowane są do 

zajmowanych stanowisk. Pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednią obsługą studentów                  

(w tym zagranicznych) oraz wykładowcy muszą posługiwać się językiem angielskim co 
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najmniej w stopniu komunikatywnym na poziomie A2, B1, B2 (w mowie i w piśmie). 

Pracodawca kieruje pracowników na kursy językowe i kwalifikacyjne. 

 Wstępna weryfikacja zostaje przeprowadzona przez kierownika działu, następnie uruchomione 

zostają kolejne etapy rekrutacji prowadzone przez pracodawcę. 

Pracownicy administracyjni są poddawani ocenie studentów w corocznych ankietach. 

System motywowania studentów do rzetelnej i systematycznej pracy, w tym pracy naukowej 

obejmuje ponadto: 

- finansowanie przez Uczelnię studenckich konferencji naukowych organizowanych przez WSH;  

- wspieranie wyjazdów na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe (dofinansowanie 

udziału); 

- możliwość uczęszczania studentów na dodatkowe zajęcia fakultatywne, np. zajęcia wyrównawcze                   

z matematyki i języków obcych, warsztaty profilaktyczne, edukacyjne, rozwoju osobowości itp.; 

- nagrody i wyróżnienia dla najlepszych studentów poszczególnych kierunków za miniony rok 

akademicki (wręczane na corocznej uroczystości inauguracji); 

- nagrody i wyróżnienia dla najlepszych absolwentów poszczególnych kierunków (wręczane na 

corocznej uroczystości zakończenia studiów); 

Uczelnia poprzez cykliczne spotkania z Prorektorem, dziekanami, opiekunami roczników jest                  

w stanie monitorować oraz udoskonalać system wsparcia i motywowania studentów.  

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji                          

i osiąganych rezultatach 

Podstawowe akty prawne i dokumenty dotyczące zasad funkcjonowania Uczelni i zasad 

rekrutacji (Uchwały Rekrutacyjne) znajdują się na stronie internetowej WSH w Radomiu 

(www.wsh.pl, w zakładce BIP). W zakładce Kontakt dostępne są informacje o godzinach pracy Władz 

Uczelni (Rektora, Kanclerza, Dziekanów) oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, dyżurach 

Samorządu Studenckiego i innych osób/działów wspierających proces uczenia się (w tym – osoby 

niepełnosprawne).   Na stronie internetowej podany jest również kontakt do Inspektora ds. Danych 

Osobowych oraz Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.  

Informacje istotne z punktu widzenia aktualnych potrzeb studentów i innych grup odbiorców 

udostępniane są na tabletach umieszczonych w budynkach Uczelni. W Uczelni działają 

ogólnodostępne kioski multimedialne, WiFi – otwarty dostęp do Internetu za pomocą sieci 

bezprzewodowej. To wszystko sprawia, że Uczelnia w pełni wykorzystuje nowoczesne, praktycznie 

użyteczne technologie w procesie upowszechniania informacji o studiach, ofercie edukacyjnej, 

realizacji procesu kształcenia, wydarzeniach organizowanych na Uczelni.  

Strona www.wsh.pl jest również formą komunikacji między Uczelnią  

a studentem i kandydatem, a także stanowi źródło informacji o wydarzeniach organizowanych dla 

studentów, kandydatów oraz otoczenia zewnętrznego. Jest ona prowadzona i udoskonalana we 

współpracy w wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Strona przekazuje informacje                           

o aktualnych wydarzeniach studenckich i dla studentów organizowanych przez poszczególne 

jednostki organizacyjne Uczelni, ale także przez otoczenie zewnętrzne. Studenci uczestniczą w 

procesie oceny strony (ankietowanie – raz w roku). Ponadto każdy może wyrazić swoją opinię, m.in. 

na temat strony internetowej i możliwości jej udoskonalenia w zakresie treści i form przekazywania 

informacji. Odbywa się to za pomocą specjalnego formularza (zakładka Twoja opinia). Stale 

aktualizowane są informacje dotyczące m.in. form kształcenia (dla kandydatów i obecnych 

http://www.wsh.pl/
http://www.wsh.pl/
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studentów), ale także możliwości rozwoju pasji oraz zainteresowań studentów w trakcie studiów. 

Strona (oprócz treści) proponuje aktualizowane na bieżąco: 

 banery reklamowe, informujące o promocjach na kierunkach w trakcie rekrutacji,  

 banery (linkujące) - promujące kierunki kształcenia oraz wydarzenia związane z Uczelnią dla 

studentów i kandydatów.  

Ważnym instrumentem udostępniania informacji na temat studiów oferowanych przez 

Uczelnię są informatory Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. W pracach nad informatorem 

uczestniczą Władze Uczelni oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Ma to realny 

wpływ na doskonalenie zawartych w nim treści, a tym samym na lepsze dostosowanie ich do 

odbiorców. Cyklicznie wydawane są dwa  informatory (jeden zawiera ofertę studiów pierwszego                      

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, drugi – ofertę studiów podyplomowych). 

Są one udostępniane szerokiemu gronu odbiorców i upowszechniane na stronie internetowej, jak 

również podczas wydarzeń organizowanych przez Uczelnię oraz wydarzeń promocyjnych (takich jak 

m.in. Wyspa Promo, czy targi szkół wyższych, w których Uczelnia uczestniczy systematycznie od wielu 

lat). W minionym roku akademickim organizatorzy targów przyznali  WSH w Radomiu nagrodę za 

najlepsze stoisko wystawiennicze. Ponadto, w działaniach upowszechniających informację o ofercie 

edukacyjnej uczestniczą studenci, dzięki czemu przekazywane informacje są jeszcze bardziej 

wszechstronne, a przede wszystkim – obiektywne. W ramach powyższych działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym Uczelnia realizuje 5 kategorii działań: 

1.Kampanie outdoorowe 

- banery i  billboardy reklamowe 

- plakaty reklamowe 

- reklamy na ekranach LED 

2.Kampanie internetowe 

- kampanie w sieci wyszukiwania Google Adwords 

- kampanie w mediach społecznościowych, głównie Facebook 

- banery reklamowe na portalach internetowych radomskich mediów 

3.Materiały i nośniki informacyjno-promocyjne 

- strona internetowa www.wsh.pl  

- materiały drukowane: informatory, ulotki 

- monitory informacyjno-reklamowe wewnątrz budynków WSH 

4.Współpraca z mediami 

- komercyjne spoty reklamowe w lokalnym radiu 

- komercyjne spoty reklamowe w lokalnej telewizji 

- informacje prasowe oraz wywiady przedstawicieli WSH w mediach 

 5. Działania marketingu bezpośredniego  

- punkt rekrutacyjny WSH 

- uczestnictwo w imprezach targowych 

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych 

 

Wiele z tych działań jest wyrazem otwartości Uczelni na środowisko lokalne i regionalne i jego 

potrzeby. Służy także upowszechnianiu  wizerunku Uczelni otwartej,  dostępnej dla wszystkich.   

Kandydaci na studia znajdą szczegółowe informacje na temat kierunków studiów również na  

przedmiotowej stronie Uczelni. W zakładce Oferta edukacyjna zawiera opis wszystkich kierunków 

http://www.wsh.pl/
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studiów oferowanych przez Uczelnię uwzględniający m.in. poziom studiów, koncepcję studiów, 

proponowane specjalności, przykładowe przedmioty, zagadnienia i perspektywy zawodowe, które – 

szczególnie w przypadku wyboru praktycznego profilu studiów - są ważną determinantą wyboru 

konkretnego kierunku studiów. Na stronie internetowej Uczelni znajduje się specjalna zakładka 

dedykowana kandydatom, w której zawarte są informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym rekrutacji 

on-line, wysokości czesnego, Programu Erasmus+ . 

O treściach kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów studenci są 

informowani na pierwszych zajęciach. Podczas nich przekazywane są także informacje na temat 

efektów uczenia się, metodach weryfikacji tych efektów, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej 

oraz zasadach zaliczenia przedmiotu. Przedmiotowe efekty uczenia się zawarte są w kartach opisu 

przedmiotów, do których studenci mają swobodny dostęp. Karty publikowane są w Wirtualnym 

Dziekanacie, a także znajdują się w uczelnianej bibliotece.  

Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Wirtualny Dziekanat, prezentowane są informacje 

dotyczące m.in. organizacji roku akademickiego: terminarzu zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej 

i sesji poprawkowej, terminów konsultacji nauczycieli akademickich, wyników kolokwiów                           

i egzaminów, standardy przygotowania prac dyplomowych, zasady rekrutacji, informacje na temat 

czesnego i systemu stypendialnego, nazwiska opiekunów poszczególnych roczników. W zakładce 

umieszczone są także informacje dotyczące wymaganych przez Uczelnię różnic programowych, 

dostępnych zarówno dla studentów, jak też dla kandydatów.  

Jak zostało wspomniane, każdy rocznik posiada własnego opiekuna roku. Opiekunowie 

poszczególnych roczników piątego dnia każdego miesiąca przedstawiają władzom Uczelni raporty 

dotyczące opinii studentów na temat przebiegu procesu dydaktycznego i organizacji życia na Uczelni. 

Formułują również propozycje rozwiązania zgłaszanych problemów. Ponadto, regularnie 

przeprowadzana jest wśród studentów ankieta dotycząca wszystkich realizowanych przedmiotów,  

kadry dydaktycznej i pracowników administracji.  

Terminy konsultacji z nauczycielami akademickimi są podane do wiadomości studentów na 

tablicach ogłoszeń, oraz w Wirtualnym Dziekanacie. Pozwala on na błyskawiczne uzyskanie informacji 

o planach studiów, planach zajęć, wynikach kolokwiów i egzaminów oraz osobach prowadzących 

zajęcia. Komunikację między Uczelnią a studentami ułatwiają również tablety w budynkach WSH                        

i  system szybkiego powiadamiania sms, polegający na bieżącym przekazaniu informacji ogólnych                       

i indywidualnych. Studenci posiadają też własne konta e-mail, dzięki którym mogą kontaktować się m. 

in. z wykładowcami. Ponadto, na stronie internetowej Uczelni działa forum dyskusyjne WSH, 

stwarzające możliwość wymiany poglądów na temat organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego. 

Dzięki powyższym działaniom władze Uczelni są wyposażone w instrumenty pozwalające na bieżące 

monitorowanie procesu kształcenia i realizacji programów studiów i na jego ewentualne korekty 

zmierzające do możliwie jak najlepszego dostosowania go do aktualnych potrzeb. 

Instrumentem kontaktu Uczelni z szerokim gronem odbiorców jest także wydawany przez WSH 

Newsletter oraz Gazeta Radomska dostarczana nieodpłatnie mieszkańcom Radomia. Można w nich 

znaleźć wiele cennych informacji z życia Uczelni i regionu. Stanowią one potwierdzenie tego, iż 

Uczelnia jest otwarta także na lokalne potrzeby. Dzięki temu jest ona w stanie lepiej je rozpoznać 

oraz zaspokajać – m.in. poprzez różne inicjatywy skierowane do szerszej rzeszy odbiorców (bezpłatne  

poradnie i pracownie - Akademicka Poradnia Prawa, Akademicka Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Akademicka Pracownia Finansowo-Rachunkowa, Akademicka Pracownia Consultingu 

Rozwoju Osobowości i Coachingu, Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka),                       

w których każdy może bezpłatnie skorzystać z porady prawnika, psychologa, czy rozliczyć deklarację 
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PIT).  Inicjatywy te stanowią potwierdzenia tego, iż Uczelnia zasługuję na miano Uczelni społecznie 

odpowiedzialnej.   Wpływa to na jej wiarygodność jako placówki, w której przekazuję się nie tylko 

wiedzę, ale też kształtuje postawy i kompetencje społeczne.  

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 Jedną z cech nowoczesnego i odpowiedzialnego kształcenia w WSH, jest dostosowanie oferty 

do potrzeb rynku pracy oraz ścisłe powiązanie efektów uczenia się z potrzebami przedsiębiorstw, firm 

i organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i krajowym i międzynarodowym. Uczelnia w tym 

zakresie, jak zostało wspomniane, ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno – gospodarczym.                         

W Uczelni działa Rada Pracodawców oraz Rada Ekspertów. Jednym z zadań w/w organów doradczych  

Uczelni, jest opiniowanie programów studiów oraz przypisanych im efektów uczenia się na 

poszczególnych kierunkach. Uczelnia konsultuje z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego zasadność uruchamiania określonych specjalności oraz przypisanie im odpowiednich 

efektów uczenia się, odpowiadających określonym zawodom i specjalnościom. Osiągnięte przez 

studentów efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych mogą być 

rozwijane i doskonalone w procesie dalszego kształcenie w oparciu studia podyplomowe oraz kursy 

kwalifikacyjne oferowane przez WSH.  

Kształcenie na kierunku Administracja jest ściśle skorelowane z kwalifikacjami wymaganymi 

przez pracodawców, właściwymi dla określonego typu stanowisk pracy. Efekty uczenia się są na 

bieżąco oceniane poprzez praktyki, spotkania z pracodawcami w firmach, wizyty studyjne, debaty 

eksperckie, głosy pracodawców podczas posiedzeń Wydziałowych Zespołów do spraw 

Monitorowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowych Komisji Obszarowych, 

spotkań z absolwentami.  

W obowiązujących programach studiów przyjęto zbiór kierunkowych efektów uczenia się, 

jednakowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Efekty kierunkowe zostały 

przyporządkowane do poszczególnych modułów kształcenia (przedmiotów). Wszystkie kierunkowe 

efekty uczenia się zostały odniesione do charakterystyk I i II stopnia PRK dla poziomu 6 (studia                         

I stopnia oraz 7 (studia II stopnia) w dziedzinie nauk społecznych. Przyjęte kierunkowe efekty uczenia 

się są w pełni spójne z PRK. W kartach przedmiotów określono efekty przedmiotowe, uwzględniające 

kierunkowe efekty uczenia się oraz odniesienia do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji                            

w zakresie nauk społecznych. Zbudowano w ten sposób spójny zbiór efektów uczenia się                                   

z uwzględnieniem charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia dla dziedziny nauk społecznych. 

Przedstawione w programie studiów powiązania efektów kierunkowych i modułowych 

potwierdzają spójność efektów modułowych zajęć tworzących programy studiów, łącznie z efektami 

dla praktyk zawodowych, z przyjętymi efektami kierunkowymi. Niezależnie od wybranej specjalności 

każdy student musi osiągnąć wszystkie założone w programie efekty uczenia się.  

Liczba przyporządkowanych do przedmiotów efektów modułowych jest zróżnicowana (od kilku 

do kilkunastu).  Precyzyjnie są sformułowane wymagania i metody weryfikacji efektów uczenia się 

(np. egzamin, kolokwium, projekt, prezentacja, aktywność podczas zajęć). Efekty są sprawdzalne, 

ponieważ odrębnie oceniane są efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Każdy student jest w stanie zrozumieć przypisany do przedmiotu efekt, który ma być przez niego 

osiągnięty. Opracowane efekty uczenia się zostały przygotowane w sposób umożliwiający 

prowadzącemu ich weryfikację. Oznacza to, że prowadzący zajęcia zastosują taką formę sprawdzenia 
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wiedzy, umiejętności czy kompetencji studenta, aby zweryfikować, czy student zrealizował 

zamierzony efekt uczenia się. Przypisane efekty są spójne z treściami kształcenia realizowanymi                     

w ramach poszczególnych przedmiotów.  

  Założone efekty uczenia pozwalają także na dążenie do poszerzenia wiedzy, umiejętności                        

i kompetencji studenta. Efekty zostały odpowiednio dobrane do poszczególnych przedmiotów                         

i formy prowadzenia zajęć. Oznacza to, że jeśli zajęcia są prowadzone w formie praktycznej, to zasady 

zaliczenia przedmiotu zakładają praktyczne metody weryfikacji efektów uczenia się. Przykładowo, 

gdy zajęcia są przeprowadzana w formie ćwiczeń lub konwersatorium, to w wielu przypadkach 

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest test wiedzy oraz przygotowanie projektu. Jeśli efekt odnosi się 

do umiejętności wystąpień, wówczas weryfikacja odbywa się poprzez prezentację lub ustny 

sprawdzian wiedzy. Efekty te nie wykraczają poza możliwości studentów, są tak sformułowane, aby 

mogli je osiągnąć i są dostosowane do stopnia i profilu kształcenia. 

  Doskonaleniu jakości kształcenia służy Rada Naukowo-Dydaktyczna, powołana w roku akadem. 

2019/2020 na mocy nowego Statutu. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający 

znaczący dorobek naukowy lub zawodowy, zatrudnieni w WSH, a także eksperci nie będący 

pracownikami Uczelni. Rada dokonuje oceny procesu i poziomu kształcenia oraz działalności 

naukowej Uczelni, jak również wypracowuje propozycje strategii rozwoju. Wyraża także opinie                         

i przedstawia propozycje tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności, propozycje dotyczące 

prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji naukowych, współpracy z uczelniami 

zagranicznymi, planu wydawniczego, itp. Przewodniczący Rady (ze stopniem naukowym dr hab. lub 

tytułem prof.) składa Rektorowi sprawozdanie z pracy Rady na koniec każdego semestru. Pierwsze 

posiedzenie Rady Naukowo-Dydaktycznej odbyło się 29 października 2019 r. 

W Uczelni działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia zatwierdzony przez 

Senat Uchwałą nr 4/55 z dnia 15 czerwca 2012 roku. Dla realizacji zadań stojących przed WSZJK 

powołane są: 

- Uczelniany Zespół ds. Monitorowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

- Wydziałowe Zespoły ds. Monitorowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

- Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

Projektowaniem i monitorowaniem programu kształcenia na kierunku Administracja, zajmuje 

się Wydziałowa Komisja Programowa Dziedziny Nauk Społecznych.  

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu kształcenia opisane są 

całościowo w Procedurach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale (Proc_I)                                  

i przewidziane są dla tych celów dwie ścieżki. Według ścieżki automatycznej (okresowej) Komisja 

Programowa obszaru co rok dokonuje całościowego przeglądu programu kształcenia i analizy 

uzyskanych od dziekana zmodyfikowanych przez nauczycieli akademickich opisów 

przedmiotów/modułów celem zapewnienia zgodności programu kształcenia z Polską Ramą 

Kwalifikacji. Dokonywana jest identyfikacja, czy zmiany dotyczą odniesienia treści do nowych 

osiągnięć techniki i technologii. Zgodnie z drugą ścieżką tworzone są nowe programy kształcenia 

dotyczące najczęściej specjalności oraz modyfikowane są plany kształcenia zgodnie z wytycznymi 

dziekana. Inicjatorem tych działań może być Rektor, Dziekan oraz zalecenia Senatu, Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czy też zmiana obowiązujących 

przepisów prawa. Obie ścieżki gwarantują: 

- zapewnienie skalowalności opisów przedmiotu/modułu tak, aby użyte nazwy oraz ich wersje nie 

mogły zdezaktualizować się w trakcie całego toku nauczania opracowywanego programu, 

- aktualizacja treści kształcenia, 
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- konsultacje nowych pozycji literatury podstawowej przedmiotów z Biblioteką w kwestii dostępności                      

i możliwości poszerzenia zbiorów bibliotecznych, 

- opracowanie sprawozdania lub programu kształcenia z wyszczególnieniem aktualizacji i nowych 

propozycji przedmiotów, 

- możliwość bieżącego kontaktu i współpracy z Wydziałowymi Zespołami ds. Monitorowania Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w kwestiach powiązań z interesariuszami wewnętrznymi                                    

i zewnętrznymi, badaniem karier zawodowych absolwentów, z otoczeniem gospodarczym                                   

i przemysłowym  oraz pozostałymi badaniami weryfikacji efektów kształcenia. 

Sposoby oceny osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów regulowane są procedurami 

oceniania prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych (Proc_IIA), weryfikacji efektów 

uzyskanych w wyniku odbycia praktyk (Proc_IIB), sprawdzania efektów końcowych  i procesu 

dyplomowania (Proc_IIC) oraz zapobiegania plagiatom i ich wykrywania (Proc_IIH). W ramach tych 

procedur wszystkie wytyczne i działania naprawcze opracowywane są przez Wydziałowy Zespół ds. 

Monitorowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w skład którego oprócz nauczycieli 

akademickich wchodzi reprezentant Samorządu Studenckiego i przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych. 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia jest zagwarantowany w Proc_IID i polega na opracowaniu 

wytycznych dla dostosowania efektów i treści uczenia się do uwag, zapotrzebowania i informacji 

zgłaszanych na bieżąco przez interesariuszy w zakresie ograniczonym przepisami prawa, zwykle 

obejmującym moduły specjalnościowe i wykłady do wyboru, a także nowe technologie w istniejących 

modułach podstawowych kierunku. Dodatkowo zapewniona jest bezpośrednia forma wpływania 

przez studentów na treści kształcenia (Proc_IIF) dzięki systemowi ocen nauczycieli akademickich 

dokonywanych przez studentów. 

Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia głównie w postaci opinii 

interesariuszy zewnętrznych nt. programu kształcenia oraz sformułowanych przez Wydziałowy Zespół 

ds. Monitorowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zaleceń w doskonaleniu programu 

kształcenia na ocenianym kierunku reguluje Proc_IIG. Zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz organów kontroli regulowane są obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

 

W Uczelni obowiązuje System Weryfikacji Efektów Uczenia Się, wprowadzony Zarządzeniem 

Rektora z dnia 15 marca 2013 r. (ze zmianami z dn. 17.03.2017r.)  System ten  obejmuje: 

- Opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

- Sposoby monitorowania efektów kształcenia. 

Procedura weryfikacji efektów kształcenia/uczenia się: 

A. Opis procedury i systemu oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych. 

B. Opis procedury i weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk. 

C. Opis procedury i systemu sprawdzania końcowych efektów – procesu dyplomowania. 

D. Procedurę i udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia. 

E. Procedura zapewniająca publiczną dostępność opisu efektów kształcenia, systemu ich oceny oraz 

weryfikacji. 
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Celem w/w procedur jest ujednolicenie sposobu weryfikowania efektów uczenia się osiąganych 

przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Procedury dotyczą 

wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne bez względu na rodzaj 

zatrudnienia i formę zajęć oraz wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 i w latach następnych. Precyzyjnie określone zostały zadania poszczególnych podmiotów 

odpowiedzialnych za weryfikację efektów kształcenia; nauczycieli akademickich, dziekana wydziału 

oraz Wydziałowych Zespołów ds. Monitorowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Sposób weryfikacji szczegółowych efektów uczenia się zależy od specyfiki realizowanego 

przedmiotu i formy zajęć (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, lektoraty, seminaria), 

stosowanych przez nauczycieli metod dydaktycznych oraz wykorzystywanych środków 

dydaktycznych.  

Jak zostało wspomniane w punkcie, w ramach wewnętrznych uregulowań prawnych 

obowiązują procedury dotyczące monitorowania efektów uczenia się zawarte w Systemie weryfikacji 

efektów kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 34 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 15 marca 2013 r. (ze 

zmianami z dn. 17.03.2017r.) pkt. A. Opis procedury i systemu oceny prac zaliczeniowych, 

projektowych, egzaminacyjnych. Weryfikacja założonych efektów uczenia się następuje poprzez 

zastosowanie następujących form zaliczenia: egzamin ustny, egzamin pisemny, kolokwium, projekt, 

prezentacja oraz następujących ocen: 2; 3; 3.5; 4; 4.5; 5. Do sposobów dokumentowania efektów 

uczenia się osiągniętych przez studentów należą: testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace 

etapowe, zadania wykonane przez studentów, projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione 

dzienniki praktyk, protokoły z zaliczeń i przeprowadzonych egzaminów, protokoły egzaminów 

dyplomowych,  prace dyplomowe. 

Analizie podlegają również wyniki nauczania i uczenia się studentów. Analiza ocen studentów 

służy weryfikacji założonych efektów uczenia się dla konkretnego przedmiotu. Na zakończenie 

każdego semestru analizie poddawane są oceny uzyskiwane przez studentów oraz dokumentacja 

przedmiotu prowadzona przez wykładowców. Dokumentacja zawiera min.: prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne w tym: testy, prace opisowe, eseje, referaty itp., protokoły egzaminów ustnych, 

projekty wraz z ocenami, prezentacje multimedialne wraz z ocenami, analizę wytworów prac 

studentów wraz z ocenami. 

W dokumentacji odnotowuje się wskazanie, czy i w jakim stopniu zostały przez studenta 

osiągnięte efekty uczenia się, właściwe dla danego przedmiotu. Tylko dokonanie całościowej oceny 

stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się stanowi podstawę do wystawienia 

oceny z przedmiotu.  

Dokumentacja przedmiotu składana jest w Bibliotece po zakończeniu realizacji 

modułu/przedmiotu (należy ją złożyć w opisanej teczce) i podlega archiwizacji. Sposób oceniania prac 

zaliczeniowych, egzaminów i innych form weryfikowania osiągniętych efektów uczenia się 

uzależniony jest od specyfiki przedmiotu i musi być zgodny z wpisem w sylabusie. W procedurze 

weryfikacji efektów uczenia się istotną rolę odgrywają studenci wydziału, którzy swoje uwagi 

dotyczące weryfikacji założonych efektów kształcenia mogą wyrazić w anonimowych ankietach oraz 

na spotkaniach z dziekanami wydziałów.  

Analiza uzyskanych przez studentów ocen pozwala doskonalić proces kształcenia poprzez 

określone działania. Przykładem takich działań są np. dodatkowe kursy z języka angielskiego, 

pozwalające zdobyć większą swobodę w posługiwaniu się tym językiem i umożliwiające osiągnięcie 

przez studentów kończących naukę języka poziomu B2.  
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Studenci władający biegle językiem angielskim mogą brać udział w międzynarodowej wymianie 

studentów w ramach programu Erasmus+. Mogą również uczestniczyć w zajęciach 

międzywydziałowej ścieżki anglojęzycznej (przedmioty do wyboru).  

Studenci uzyskujący wysokie oceny z poszczególnych obszarów, angażują się w prace naukowe 

w innych obszarach kształcenia kierunkowego poprzez działania kół naukowych, udział w projektach 

badawczych. Studenci kierunku Administracja uczestniczą np. w pracach Koła Badań Społecznych                    

i Kreatywnego Myślenia, Koła Młodych Menadżerów, Studenckiej Organizacji Leader Academy, czy 

Studenckiego Forum Młodych BCC Loży Radomskiej. Uczą się w ten sposób łączyć i wykorzystywać                   

w praktyce różne obszary wiedzy z zakresu administracji i nauk pokrewnych.  

Koncepcja rozwoju kierunku Administracja została określona w Strategii Rozwoju Wydziału 

Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na lata 2016-2026 i stanowi załącznik numer 

12 do Protokołu Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 października 2016 roku. W związku                        

z przyporządkowaniem kierunku Administracja od roku akademickiego 2018/2019 do nowego 

wydziału – Wydziału Prawa i Administracji, została przyjęta Strategia Rozwoju Wydziału Prawa                         

i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na lata 2018-2028 (załącznik nr 3 do protokołu       

z Rady Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 26 października 

2018 roku).  

Koncepcja rozwoju kierunku obejmuje działania w następujących obszarach:  

1. kształcenia - osiągnięcie i utrzymanie dydaktyki o wysokiej jakości, adekwatnej do potrzeb 

współczesnej gospodarki i potrzeb lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy poprzez 

ciągłe podnoszenie jej jakości, wspierane przez narzędzia pomiaru jakości (stosowane przez 

Wydział Nauk Społecznych, a obecnie przez Wydział Prawa i Administracji),  

2. budowania środowiska innowacyjnego poprzez rozwój innowacyjności wydziału, innowacyjności 

wieloaspektowej, służącej z jednej strony kształtowaniu właściwych z tego punktu widzenia 

postaw studentów oraz absolwentów, jak i zapewniającej nowatorskie rozwiązania 

technologiczne i organizacyjne,  

3. badań naukowych - osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych związanych z kierunkiem 

Administracja, które będą adekwatne do stale ewoluujących potrzeb, ze szczególnym naciskiem 

na badania międzynarodowe,  

4. rozwoju naukowego kadry zatrudnianej na Wydziale oraz zwiększenia jej aktywności naukowej,    

5. podejmowania działań na rzecz otoczenia i współpracy w regionie, 

6. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie jakości kształcenia oraz 

badań naukowych, 

7. zwiększania umiędzynarodowienia kształcenia między innymi poprzez udział studentów                                      

w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, udział wydziału w programie Erasmus+ i CEEPUS, 

jak również mobilność studentów i wykładowców.  

8. rozwoju działalności eksperckiej i doradczej przez pracowników naukowych. 

9. pozyskiwania środków finansowych krajowych i unijnych na realizację projektów badawczych. 

Treści programowe dla kierunku Administracja zawarte w kartach przedmiotów zostały 

opracowane zgodnie z zasadami spójności oraz zgodności z zakładanymi kierunkowymi efektami 

uczenia się.  Podział na poszczególne formy zajęć został dokonany w taki sposób, aby w pełni 

umożliwić przekazanie studentom problematyki z zakresu administracji i osiągnąć przez nich 

wszystkie efekty uczenia się określone dla realizowanego kierunku oraz wszystkie ich rodzaje, w tym 

w szczególności efekty w zakresie pogłębionej wiedzy, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz 

kompetencji społecznych.  
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Koncepcja rozwoju kierunku Administracja to przede wszystkim utrzymanie wysokiego 

poziomu jakości dydaktyki, adekwatnej do potrzeb współczesnej gospodarki oraz potrzeb lokalnego, 

krajowego i europejskiego rynku pracy. Efekty uczenia się zostały określone w sposób umożliwiający 

weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny nauk społecznych.  

Organizacja studiów zakłada rozwój zaawansowanych umiejętności studenta z zakresu administracji. 

W programach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego 

o charakterze metodologicznym, kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego 

magistra Administracji (prawo finansowe samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, 

prawo bankowe z elementami compliance, prawo budżetowe); kształcenia specjalnościowego - 

przygotowujących absolwenta do pracy m.in. w administracji publicznej (system administracji 

publicznej, administrowanie gospodarką komunalną, administracyjne postępowania szczególne, 

prawo dostępu do informacji publicznych). Efekty uczenia się określone zwłaszcza dla przedmiotów 

specjalnościowych, umożliwiają studentom nabycie umiejętności, kompetencji społecznych i wiedzy 

niezbędnej do pracy w konkretnym obszarze administracji, w tym administracji publicznej, 

administracji służbami porządku publicznego. 

Ponadto przypisane modułowe, kierunkowe i specjalnościowe efekty uczenia się zachęcają 

studentów do poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

 i w związku z tym stanowią także argument do prowadzenia badań związanych z kierunkiem 

Administracja. 

 Poprzez prowadzenie badań studenci sprawdzają, czy potrafią zastosować zdobytą wiedzę 

teoretyczną w praktyce. Studenci mają możliwość bezpośredniego poznawania różnych form pełnego 

cyklu procesu rozwiązywania postawionego problemu badawczego: od tezy, poprzez pomysł 

rozwiązywania, koncepcję badania, projekt, przeprowadzenie badań i analizę uzyskanych wyników. 

Dostosowanie programów studiów do profilu praktycznego, a co się z tym wiąże, zwiększenie liczby 

godzin poświęconych na praktyki, ma realny wpływ na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Praktyka ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności 

przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki odgrywają bardzo istotną rolę w osiąganiu 

efektów uczenia się związanych z umiejętnościami praktycznymi, a tym samym kompetencjami 

społecznymi cennymi na etapie poszukiwania i podejmowania pracy zawodowej. Praktyki stanowią 

obligatoryjną część programu, a ich odbycie warunkuje uzyskanie dyplomu. 

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dąży do przygotowania 

studentów do przyszłej pracy zawodowej. Prowadzenie badań na Wydziale zachęca studentów do 

dalszego rozwoju naukowego i pozwala osiągnąć zakładane efekty uczenia się. 

          Koncepcja rozwoju zakłada również rozwój naukowy kadry zatrudnianej na Wydziale. 

Przypisane efekty uczenia się wymagają wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji od 

prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji, aby 

sprostać wymaganiom dotyczącym kształcenia. Wydział daje możliwość udziału w badaniach zarówno 

kadrze naukowej jak i studentom. Tym pierwszym umożliwia między innymi wykazanie się podczas 

kierowania projektami badawczymi. Ponadto mają oni możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich                   

i międzynarodowych konferencjach naukowych. Poza tym nauczyciele akademiccy oraz studenci 

mogą wziąć udział w programie Erasmus+, który ma pozytywny wpływ na umiędzynarodowienie 

kształcenia. Dzięki tym wyjazdom wykładowcy mają możliwość poznania między innymi 

nowoczesnych metod nauczania. 

           Wydział stara się budować środowisko innowacyjne poprzez stosowanie na kierunku 

nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. Przypisane kierunkowe efekty uczenia się pozwalają na 
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stosowanie przez prowadzących zajęcia głównie praktycznych form ich weryfikacji. W związku                         

z powyższym, prowadzący oczekują od studentów przygotowania prezentacji z wykorzystaniem 

nowoczesnych urządzeń, wykazania się inwencją i pomysłowością. Ponadto innowacyjność przejawia 

się również w metodach nauczania. Wykładowcy są zachęcani do stosowania innowacyjnych metod 

nauczania, m.in. pokazu, symulacji, projektowania, inscenizacji itp. 

Kolejnym założeniem jest prowadzenie stałej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi                       

i wewnętrznymi w zakresie podnoszenia poziomu jakości kształcenia. Programy studiów kierunku 

Administracja zostały skonsultowane m.in. z Sądem Okręgowym w Radomiu, Kancelarią Prawną                     

w Radomiu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

oddział w Radomiu. 

 Interesariuszami wewnętrznymi są w szczególności studenci kierunku oraz nauczyciele 

akademiccy. Stworzenie platformy dialogu pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji                                    

a interesariuszami daje możliwość dostosowania efektów uczenia się do aktualnych potrzeb rynku 

pracy i sprzyja doskonaleniu jakości kształcenia. Ma to silny związek z modułowymi, kierunkowymi                   

i specjalnościowymi efektami uczenia się, które uwzględniają opinie interesariuszy zewnętrznych                     

i wewnętrznych. Tego typu działanie pozwala opracować efekty uczenia się, które będą odpowiedzią 

na potrzeby rynku pracy i tym samym umożliwią studentowi uzyskanie niezbędnej wiedzy                                 

i umiejętności oraz odnaleźć się w środowisku pracowniczym. 

Wskazane argumenty w pełni obrazują zgodność modułowych, kierunkowych  

i specjalnościowych efektów kształcenia z koncepcją rozwoju kierunku.  

Elementem programu studiów są praktyki zawodowe w wymiarze 720 godz. na studiach 

pierwszego stopnia i 360 godz. na studiach drugiego stopnia.  Warunkiem zaliczenia praktyki jest 

osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, wynikających z ramowego programu praktyk dla 

danego kierunku studiów. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia 

pozostałych przedmiotów. Jest też warunkiem uzyskania absolutorium. Zaliczenia praktyki dokonuje 

dziekan wydziału na podstawie dokumentacji odzwierciedlającej przebieg praktyki, zweryfikowanej 

przez kierownika Działu Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Formalnym wyrazem 

zaliczenia praktyki jest dokonanie przez kierownika Działu Współpracy z Zagranicą i Praktyk 

Studenckich wpisu w indeksie i w karcie ocen. Odbyta praktyka wiąże się ze zdobyciem przez 

studenta 32 punktów ECTS w przypadku studiów pierwszego stopnia i 21 punktów ECTS w przypadku 

studiów drugiego stopnia.  Dokumenty związane z odbyciem przez studenta praktyki zawodowej są 

przekazywane przez Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich - pracownikowi 

Dziekanatu odpowiedzialnemu za koordynację obsługi organizacyjno- biurowej praktyk, a następnie 

przechowywane w teczce osobowej studenta. 

Analiza efektów uczenia dotyczy także praktyk – polega na weryfikacji zakładanych celów                   

i przewidywanych do realizacji zadań zawartych w instrukcjach praktyk właściwych dla danego 

kierunku. System weryfikacji uzyskanych efektów uwzględnia opinię opiekuna praktyk z ramienia 

zakładu pracy i Uczelni, zapisywaną w karcie przebiegu praktyk. 

Tematyka prac dyplomowych na kierunku Administracja jest zgodna z kierunkiem studiów. 

Wykaz tematów prac dyplomowych stanowi załącznik do raportu samooceny. Informacje na temat 

dyplomowania znajdują się w pkt. 2 Raportu. 

  Uczelnia dba o kształtowanie właściwych postaw studentów i upowszechnianie dobrych 

wzorców zachowań, takich jak wzajemny szacunek w relacji student-nauczyciel. Wdrożona jest 

procedura zapobiegająca ściąganiu (Zarządzenie Rektora z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie 

techniczno-organizacyjnych standardów przeprowadzania egzaminów w Wyższej Szkole Handlowej         
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w Radomiu). Upowszechnione wśród studentów jest „Stanowisko Senatu WSH w sprawie ściągania”, 

przyjęte na posiedzeniu dnia 27 października 2007 r. Całą społeczność akademicką obowiązuje 

Kodeks Etyczny WSH, przyjęty uchwałą Senatu nr 4/35 z dnia 2 marca 2007 r. Bezwzględnie 

przestrzegane są wszystkie procedury dotyczące studiowania, wynikające z obowiązujących 

przepisów. Systematycznie kontrolowana jest zgodność programów studiów oraz organizacji 

kształcenia z aktami prawnymi MNiSW. Podejmowane są liczne działania zachęcające studentów do 

odgrywania aktywnej roli w kreowaniu procesu uczenia się. Wdrożona jest procedura dotycząca 

dyplomowania i organizacji egzaminu dyplomowego.  

 

 

Część II - Perspektywy rozwoju kształcenia na ocenianym kierunku. Analiza SWOT jednostki 

 

Mocne strony 

 

1.Bardzo dobra własna infrastruktura, uwzględniająca również potrzeby osób niepełnosprawnych 

2.Bardzo dobrze zorganizowany proces dydaktyczny, uwzględniający wykorzystanie technologii  

    informatycznych oraz dobra komunikacja ze studentami 

3.Duże zaangażowanie nauczycieli akademickich oraz interesariuszy zewnętrznych w tworzenie           

    programów studiów i specjalności ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy 

4.Systematyczna i długofalowa praca wychowawcza (kształtowanie postaw studentów: walka ze  

   ściąganiem, plagiatami, kodeks etyczny itp.) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych  

   studentów, wspieranie ich w wejściu na rynek pracy. 

5.Bogata oferta zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój studentów, 

wysokie standardy obsługi administracyjnej 

 

Szanse 

1.Wysoki prestiż Uczelni w regionie i w skali ogólnopolskiej 

2.Elastyczność działania i dobra współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz 

doskonalenia jakości kształcenia i tworzenia wspólnych projektów 

3.Wysoki stopień umiędzynarodowienia kształcenia 

4.Rosnące z roku na rok zainteresowanie ofertą edukacyjną Uczelni, głównie na studiach 

niestacjonarnych 

5.Duża aktywność uczelni w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego 

regionu 

 

Słabe strony 

 

1.Mała liczba studentów na studiach stacjonarnych 

2.Trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przy realizacji projektów prowadzonych z 

udziałem firm i instytucji 

3.Niewielki udział studentów w wydarzeniach organizowanych na Uczelni, mających charakter 

fakultatywny 

4.Niewielkie zainteresowanie studentów polskich wyjazdami do uczelni i firm zagranicznych w  

   ramach  międzynarodowej wymiany 

5.Słabe przygotowanie kandydatów na studia wynikające z niedostatków systemu oświaty 
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Zagrożenia 

 

1.Niż demograficzny 

2.Zmiany struktury rynku pracy wynikające z postępu technologicznego 

3.Nadmierne sformalizowanie i zbiurokratyzowanie procedur związanych z realizacją procesu  

   dydaktycznego 

4.Trudności  z zatrudnieniem na podstawowym miejscu pracy młodych samodzielnych  pracowników 

naukowo-dydaktycznych 

5.Brak stabilności w systemie prawnym dotyczącym funkcjonowania szkolnictwa wyższego (częste 

zmiany obowiązujących przepisów). 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

Radom, dnia 09.01.2020 r. 

 


