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WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera niedawno świętowała swoje pięciolecie.
Pomimo tak krótkiego okresu działalności juŜ zdąŜyła zyskać renomę na rynku edukacyjnym.
Dowodem tego są nie tylko ciepłe słowa absolwentów i pracodawców, ale równieŜ wsparcie
osobistości Ŝycia politycznego, kulturalnego i społecznego, działających w Radzie
Patronackiej. WSE to niepowtarzalny projekt za którym stoi coś innego niŜ nastawienie na
zysk – przekonanie, Ŝe oprócz wiedzy trzeba równieŜ wpajać młodym ludziom kanon
humanistycznych wartości.
Co wyróŜnia WSE wśród innych szkół wyŜszych?
Po pierwsze: jakość
Jakość i wysoki poziom nauczania są naszymi absolutnymi priorytetami. śeby sprostać
wymaganiom Procesu Bolońskiego od roku akademickiego 2008/09 zmieniliśmy programy
studiów i wprowadziliśmy nowe metody nauczania, aktywizujące studentów. Dokładamy
wszelkich starań, Ŝeby uczyć na wysokim poziomie, ale maksymalnie praktycznie.
Po drugie: inwestujemy w rozwój kadry dydaktycznej
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe zapewnienie wysokiej jakości nauczania nie jest moŜliwe bez
wysoko wykwalifikowanej kadry wykładowców. Dlatego inwestujemy w jej rozwój: od
zeszłego roku ruszyły szkolenia dla dydaktyków, w ramach których mogą oni rozwijać swój
warsztat i poznawać nowe metody nauczania. Uczyć mogą się równieŜ od najlepszych, na
zagranicznych wyjazdach i staŜach.
Po trzecie: nie działamy w próŜni
Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi mogą się spotkać na rynku pracy absolwenci
studiów humanistycznych. Dlatego teŜ podjęliśmy szeroko zakrojoną współpracę z biznesem,
zarówno przy ustalaniu programów studiów, jak równieŜ przy staŜach i praktykach. Nasi
absolwenci nie mają się czego obawiać – w toku studiów nabywają wszystkie niezbędne
umiejętności wymagane od pracodawców. Kończąc studia mogą pochwalić się równieŜ
doświadczeniem, które zdobywają na praktykach i w trakcie obowiązkowych staŜy.
Po czwarte: małe jest piękne (a na pewno skuteczniejsze niŜ duŜe)
Przyjmując nieduŜą liczbę studentów, zapewniamy im indywidualne podejście wykładowców
oraz pomagamy im rozwijać pasje i zainteresowania. Nasi studenci z powodzeniem studiują
na zagranicznych uczelniach, zdobywają granty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
swoje projekty i organizują wyjazdy naukowe w wiele zakątków świata. Studia u nas to nie
tylko nauka, ale równieŜ szansa na rozwinięcie skrzydeł.
Po piąte: stawiamy na ciągły rozwój
Mimo renomy, którą uczelnia zdobyła sobie juŜ na rynku, mamy świadomość, Ŝe to nie
koniec drogi. Chcemy dalej się rozwijać i nauczać jeszcze efektywniej. Realizujemy projekt
rozwojowy, w ramach którego szkolimy kadrę administracyjną, a kierownikom
poszczególnych działów oferujemy coaching. Nasi pracownicy wyjeŜdŜają na staŜe

i zdobywają cenne doświadczenie pracując na zagranicznych uczelniach. Myślimy juŜ
o kolejnych projektach rozwojowych.
Po szóste: po prostu wyjątkowe miejsce!
Nie tylko ze względu na powyŜsze pięć punktów, ale równieŜ ze względu na usytuowanie.
Jesteśmy w centrum tętniącego studenckim Ŝyciem Krakowa, kilka minut od Rynku. Budynek
teŜ ma swoją historię – kiedyś mieścił się tutaj radziecki konsulat…

