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MISJA 

Czerpiąc z najlepszych wzorów amerykańskich chcemy być szkołą 

praktyczną, która stawia rozwój w centrum uwagi.  Uczelnią Pasjonatów 

dla Pasjonatów. 

 

WARTOŚCI 

▪ Dbamy o wysoką jakość kształcenia praktycznego, odpowiadającego 

potrzebom rynku pracy.  
▪ Współpracujemy z najpoważniejszymi firmami w regionie tworząc elastyczne, 

szyte na miarę programy nauczania. 

▪ Stawiamy na przyjacielską, otwartą atmosferę ponieważ cenimy kreatywność, 
entuzjazm, pracę zespołową i partnerstwo. 

 

OSIE STRATEGICZNE 

1. Strategia personalna 

2. Rozpoznawalność marki 
3. Nauczanie projektowe 

4. Współpraca z biznesem 
5. Umiędzynarodowienie 

6. Rentowność 
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CELE I DZIAŁANIA 

Strategia personalna 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Zmniejszyć rotację pracowników 

2. Zapewnić adekwatność zasobów ludzkich do 

celów 

3. Zbudować markę pracodawcy 

1. Przegląd i rewitalizacja procesów i procedur. 

2. Wdrożenie zarządzania przez cele 

3. Działania Employer Branding 

4. System oceny i motywacyjny 

5. Szkolenia i rozwój. 

 

Rozpoznawalność marki 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Zwiększyć rozpoznawalność WSEI  

w Małopolsce wśród potencjalnych studentów, 

pracowników i pracodawców. 

2. Osiągnąć poziom 30% potencjalnych 
studentów wskazujących WSEI jako uczelnię 

pierwszego wyboru. 

1. Pomiar stopnia rozpoznania i preferencji 

WSEI 

2. Wsparcie organizacyjno – marketingowe The 

Space 

3. Współpraca/obsługa  z HR w zakresie 

budowania dobrego wizerunku WSEI jako 

pracodawcy (realizacja filmu promocyjnego, 

realizacja sesji foto dla pracowników, wsparcie 

HR w eventach) 

4. Działania PR-owo-edukacyjne w szkołach 

średnich, organizacja konkursów, hackathonów 

5. Mocne wsparcie działań/inicjatyw  SS 

ukierunkowanych na zewnątrz. 

6. Badanie poziomu % studentów 

wskazujących WSEI jako uczelnię pierwszego 

wyboru. 

7. Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej z 

wykorzystaniem argumentów wynikających z 

badania (pkt. 6). 
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8. Zorganizowanie, w porozumieniu z 

organizacjami zrzeszającymi kobiety w IT, 

kampanii zachęcającej dziewczyny do 

studiowania informatyki. 

 

Nauczanie projektowe 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Wyposażyć absolwentów WSEI  

w umiejętności praktyczne. 

2. Zbudować przewagę konkurencyjną na bazie 
faktycznego przygotowania praktycznego 

absolwentów, tzw. „plug&play”. 

3. Osiągnąć poziom 10% projektów 

międzykierunkowych lub między-uczelnianych 

w ramach realizowanych projektów. 

1. Wdrożenie systemu monitorowania 

projektów. 

2. Wdrożenie zasady „każdy przedmiot 

praktyczny kończy się projektem”. 

3. Wdrożenie 3-etapowej koncepcji 

kształcenia:  

(I) przedmioty specjalistyczne;  
(II) praktyka w firmie plus projekt;  

(III) przedmioty ogólne. 

4. Wdrożenie koncepcji „projekt walutą” 

 

Współpraca z biznesem 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Osiągnąć 30% przychodu spoza edukacji. 

2. Zapewnić opiekuna biznesowego dla 100% 

modułów. 

3. Zapewnić opiekuna biznesowego dla 51% 

prac dyplomowych. 

Stworzenie modelu współpracy z biznesem pn. 

THE SPACE: WSEI tj. kompleksowa oferta dla 

biznesu, obejmująca usługi WSEI/spółek przy 

uczelni (Archman, WeDeliverAI): 

1. R&D 

• nowe kierunki rozwoju/projekty/produkty; 

• oferta edukacyjna dopasowana do potrzeb 
rynku & biznesu; 

• wykładowcy: trenerzy z biznesu. 

2. Pośrednictwa projektowe 

• obsługa i promocja narzędzia do 
monitorowania oraz zarządzania projektami 

uczelnianymi; 

• projekty realizowane przez studentów na 

zlecenie firm; 



 

  
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE 2019 MATERIAŁ POUFNY 5 

 

• projekty „duże” realizowane przez spółki 

uczelniane. 

 3. Inicjatywy edukacyjne 

• atrakcyjna oferta studiów podyplomowych/ 

szkoleń menadżerskich/ kursów 

programistycznych; 

• oferta studiów w języku angielskim m.in dla 
pracowników środowiska korporacji 

międzynarodowych. 

4. HR & rekrutacja / Emloyer Branding 

• udział firm w eventach uczelnianych 
(sponsor, community, partner); 

• spotkania/warsztaty/wykłady gościnne z 

firmami; 

• praktyki/staże. 

5. Networking/eventy branżowe/CRS 

• organizacja konferencji branżowych; 

• włączanie się w inicjatywy społeczne. 

 

Umiędzynarodowienie 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Osiągnąć 20% udział studentów 

studiujących w języku angielskim. 

2. Realizować 5% godz. zajęć rocznie przez 

wykładowcę z zagranicy. 

3. Osiągnąć 100% wzrost wymiany 

akademickiej rocznie. 

1. Uruchomienie ścieżki angielskiej. 

2. Współpraca z amerykańską uczelnią  

w ramach programu podwójnego dyplomu 

(studenci WSEI otrzymują dyplom 

amerykańskiej uczelni).  

3. Współpraca z partnerem zagranicznym w 

ramach programu podwójnego dyplomu (WSEI 

oferuje dyplom studentom zagranicznym). 

4. Rozwój programu wymiany akademickiej 

Erasmus Plus. 

 5. Realizacja projektów wydarzeń i projektów 

(edukacyjnych, badawczych, rozwojowych) 

międzynarodowych oraz wymiany akademickiej 

spoza programu Erasmus Plus. 
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Rentowność* 

Cele Działania / inicjatywy 

1. Osiągnąć wzrost przychodów z informatyki  

o 30% r/r. 

2. Osiągnąć min. 10% rentowości netto 

rocznie. 

3. Osiągnąć wzrost przychodów z kształcenia 

podyplomowego i kursowego 20% r/r. 

4. Osiągnąć 1 mln przychodów z projektów 

informatycznych rocznie w ciągu 4 lat.   

 

* Wzrost rentowności przy licznie studentów poniżej 1500 


