Komu niestraszny kryzys?
Zła sytuacja gospodarcza na świecie odbija się również na Polsce. Spada ilość inwestycji,
pojawiają się problemy ze znalezieniem dobrej i ciekawej pracy. Jest jednak grupa osób, dla których
kryzys nie jest straszny. Są wśród nich absolwenci studiów Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J.
Tischnera w Krakowie, realizującej od września 2008 projekt rozwojowy „Kompetentnie ku
przyszłości”, finansowany z Funduszy Europejskich. Jego celem jest poprawa jakości nauczania i
dostosowanie standardów nauczania do obowiązujących w Unii Europejskiej.
Po pierwsze: praktyczne umiejętności
Coraz częściej pojawiają się zarzuty wobec szkół wyższych, że absolwenci są nieprzygotowani
do podjęcia pracy. Pracodawcy narzekają, że studia stają się „sztuką dla sztuki” nie dając studentom
rzeczywistych umiejętności, a jedynie wiedzę teoretyczną. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.
Tischnera, wyznaczając sobie jakość i efektywność nauczania jako priorytet działalności, nawiązała
dialog z biznesem. Na początku 2009 roku przeprowadzone zostały badania wśród pracodawców,
które określiły, jakich umiejętności i kompetencji oczekują oni od absolwentów. Na podstawie tych
badań i po konsultacjach z pracodawcami stworzono tzw. profile kompetencyjne absolwentów –
zbiory cech, które powinni oni mieć po zakończeniu danego kierunku studiów. Stworzono nowe
specjalności na studiach– takie, na które jest zapotrzebowanie na rynku. Znając cel, przyjrzano się
również drodze, która miała do niego prowadzić, czyli programom nauczania i procesowi
dydaktycznemu. Programy wszystkich kierunków zostały zmodyfikowane – przybyło praktycznych
przedmiotów (takich np. jak tworzenie biznesplanów, negocjacje, czy techniki autoprezentacji),
zmieniono również metody nauczania. Czasy nudy na wykładach definitywnie się skończyły– zamiast
tego w Wyższej Szkole Europejskiej kładzie się nacisk na aktywność studentów, organizując zajęcia w
formie warsztatów, analizowania konkretnych wydarzeń i wyciągania z nich wniosków (tzw. case
study), dyskusji i debat. Powstaje również coraz więcej szkoleń e-learningowych, które pozwolą
studentom nadrobić ewentualne różnice programowe i zapoznać się częścią wykładów bez
konieczności wychodzenia z domu. Te rewolucyjne zmiany miały miejsce na wszystkich poziomach
studiów oferowanych przez WSE – licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Po drugie: wyszkolona kadra
Nie tylko studenci i cały proces dydaktyczny został wzięty pod lupę. Nowe możliwości
otworzyły się również przed kadrą dydaktyczną, której zaoferowano rozwój i poprawę swojego
warsztatu. Pół roku temu ruszyły szkolenia dla wykładowców, na których uczą się oni nowych,
aktywizujących metod nauczania i rozwijają swoje umiejętności. Wielu z nich wyjedzie w najbliższym
czasie na staże i wizyty w zagranicznych uczelniach, żeby na miejscu przyjrzeć się jak się uczy w Anglii,
Niemczech, czy Francji. Nad polepszeniem obsługi studentów pracują na szkoleniach i spotkaniach
pracownicy administracyjni, wdrażane są nowe programy informatyczne, które pozwolą na szybką i
skuteczną komunikację między studentami i uczelnią.
Po trzecie: kariera
Silne wsparcie biznesu pozwoliło na rozwój i rozbudowę Biura Karier. Zostało ono
zinformatyzowane, zatrudniono doradcę zawodowego, który na podstawie badań psychologicznych i
predyspozycji pomaga studentowi wybrać odpowiedni zawód. Biuro przeprowadza wiele szkoleń w

nowoczesnej i ciekawej formie (filmów tematycznych), oferuje również studentom staże w
największych firmach międzynarodowych w Małopolsce. Wdrażany jest również niepowtarzalny
program Enterprise stream (seria zajęć o tematyce biznesowej), którego głównym celem jest
zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w biznesie i pomoc w kształtowaniu kompetencji, których
oczekują pracodawcy.
Ty wybierasz!
To wszystko sprawia, że nasi absolwenci nie boją się recesji, bo zdobyte doświadczenie i
umiejętności sprawiają, że pierwsza praca jest przyjemnością, a jej szukanie po studiach nie trwa
długo. Dlatego warto zainwestować w siebie studiując u Tischnera, tym bardziej, że na
najzdolniejszych czekają stypendia i zniżki. Ta inwestycja zwróci się błyskawicznie.
Więcej informacji o Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i Projekcie Rozwojowym na
stronie: www.wse.krakow.pl

Projekt „Kompetentnie ku przyszłości” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”. Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a
okres realizacji projektu to: 01.09.2008 – 31.12.2010.

