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Część I. WPROWADZENIE DO SYSTEMU ECTS I INFORMACJE O UCZ ELNI 

 
I.1.  Wprowadzenie do systemu ECTS   
 
    
 Pakiet informacyjny zawiera podstawowe informacje o Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa  
i Nauk Medycznych im. profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz studiach prowadzonych 
na poszczególnych Wydziałach. Informacje te adresowane są do studentów aktualnie studiujących 
w Uczelni, do kandydatów na studia ekonomiczne oraz do studentów innych Uczelni, 
zamierzających część swoich studiów odbyć w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach. 
 

 Co to jest ECTS? 
 ECTS - The European Credit Transfer System - jest systemem opracowanym przez Komisję 
Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów, 
a także ustalenia zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczelni. 
Dostarcza sposobu pomiaru i oceny wiedzy zdobytej przez studentów. 
 Podstawą ECTS jest wzajemne zaufanie Uczelni uczestniczących w wymianie studentów. 
Jest ono wsparte poprzez wzajemne uznanie zasad, które dotyczą przede wszystkim: 

- sposobu prezentacji informacji o studiach w danej uczelni; 
- zawierania porozumienia między uczelniami, określającego zasady odbywania studiów w 

obu uczelniach;  
- stosowania punktów kredytowych, oceniających nakład pracy studenta, niezbędnej do 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów. 
 Uczelnie (Wydziały, Instytuty), uczestniczące w wymianie studentów w oparciu o ECTS, są 
zobowiązane do opracowania odpowiednich informatorów - Pakietów informacyjnych - o studiach, 
zawierających pełną informację o ofercie dydaktycznej danej jednostki. 
 

 Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System - ECTS) to 
system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej 
(w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany 
w drugiej połowie lat 80-tych, w ramach ówczesnego programu ERASMUS. 

 ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań, dotyczących uznawania (okresu) studiów. 
Oznacza to, że okres studiów, odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy 
oceny), zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że 
treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej może się różnić od programu 
w uczelni macierzystej. Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad 
zaliczania zajęć. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce przez 
stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. 
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 Przewodnik dla użytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące 
przedstawiania w sieci Web pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS są 
dostępne na stronie Komisji Europejskiej, w tym adres strony z tekstem przewodnika ECTS. 

 

 Punkty kredytowe w ECTS 
 Punkty kredytowe są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład 
pracy studenta (w formie uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, 
seminariach itp., a także pracę własną w domu lub bibliotece), jaki musi on ponieść, aby uzyskać 
zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy, wymaganemu do zaliczenia semestru, 
przyporządkowano 30 punktów kredytowych (oraz odpowiednio 60 punktów do zaliczenia roku 
studiów). Przedmiotowi przypisuje się liczbę punktów, która odpowiada nakładowi pracy, 
potrzebnemu do zaliczenia danego przedmiotu, w stosunku do nakładu pracy, niezbędnego do 
zaliczenia semestru. Punkty kredytowe określają więc względny, a nie bezwzględny, nakład pracy 
studenta do zaliczenia danego przedmiotu. 
 Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do 
zaliczenia semestru (roku) studiów, z jednoczesnym zachowaniem skali ocen, obowiązującej 
zgodnie z regulaminem studiów WSEPiNM.   
 

 Transfer punktów kredytowych w ECTS 
 Studenci odbywają studia w innej Uczelni na podstawie zawartego wcześniej porozumienia 
między uczelniami. Porozumienie między macierzystą i goszczącą uczelnią powinno określić okres 
pobytu oraz grupę przedmiotów, realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone 
pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią liczbę punktów kredytowych. 
Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie punkty będą w pełni 
uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu 
(związanego z pobytem w innej Uczelni) oraz punktów kredytowych. 
 Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez 
porozumienie między uczelniami. Studenci nie powinni wnosić dodatkowych opłat w goszczącej 
uczelni. Na okres pobytu w innej uczelni nie powinno się pozbawiać studenta przysługujących mu 
stypendiów. 
 Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku. W wymianie mogą 
uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów. 

System ECTS, obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii , Prawa i Nauk Medycznych w 
Kielcach, opisany jest przez trzy podstawowe dokumenty. 

 
1. Pakiet informacyjny (ang. information package), zawierający informacje na temat uczelni, 

wydziału/katedry, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rolę przewodnika dla 
nauczycieli akademickich i studentów uczelni macierzystej, jak również uczelni partnerskich. 
Oprócz ogólnych informacje o uczelni/wydziale/instytucie, zawiera dane szczegółowe nt. 
kalendarza akademickiego, planów i programów studiów (tu przede wszystkim programy 
przedmiotów, formy zajęć, okres ich trwania, wymagania wstępne, sposób oceny, wartości 
punktowe oraz inne informacje na temat przedmiotów, wchodzących w skład oferty 
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dydaktycznej danej jednostki). Pakiet informacyjny, aktualizowany corocznie, jest dostępny 
w formie elektronicznej oraz w wersji obcojęzycznej.   

 
2. Porozumienie o programie zajęć (ang. learning agreement), to umowa trójstronna pomiędzy 

studentem, a uczelniami - macierzystą i partnerską, przygotowana przed rozpoczęciem przez 
studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowiązuje studenta do zrealizowania 
określonego umową programu zajęć, uczelnię przyjmującą do zapewnienia studentowi udziału  
w wymienionych w porozumieniu zajęciach, a uczelnię macierzystą do uznania zaliczonych 
przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen.   

 
3. Wykaz zaliczeń (ang. transcript of records) przedstawia jakościowy i ilościowy opis osiągnięć 

studenta w nauce. Przygotowuje się go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu 
okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione są wszystkie przedmioty, 
w których student uczestniczył, wraz z uzyskaną liczbą punktów i ocenami, przyznanymi 
zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni oraz w systemie ECTS.   



 6 

System ECTS w WSEPiNM 
 
Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi w programie studiów I stopnia student uzyskuje 
w ramach ECTS - European Credit Transfer System – min. 180 pkt. ECTS. Uzyskane punkty ECTS 
zgodnie z opracowanym przez Komisję Wspólnoty Europejskiej systemem umożliwi ą i ułatwią 
międzyuczelnianą wymianę studentów, a także ustalenie zasad uznawania części studiów odbytych 
za granicą lub w innej uczelni krajowej. Punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym modułom 
określają nakład pracy studenta jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. 
 Dokonując modyfikacji uczelnianego systemu ECTS, postanowiono uchwałą Senatu 
WSEPiNM, że: 

1. łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi na studiach 
stacjonarnych nie mniej niż 15 punktów ECTS, na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 
5 punktów; 

2. łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 
podstawowych wynosi nie mniej niż 12% ogólnej liczby punktów ECTS dla danego 
kierunku kształcenia;  

3. łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć praktycznych 
wynosi nie mniej niż 40% ogólnej liczby punktów ECTS dla danego kierunku kształcenia; 

4. minimalna liczba punktów, jaką student musi uzyskać realizując moduły kształcenia 
oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych wynosi nie mniej niż 10% ogólnej liczby 
punktów ECTS dla danego kierunku kształcenia. 

 
Zmodyfikowany system punktów ECTS uwzględnia pracochłonność poszczególnych modułów 
kształcenia zgodnie z zasadą, iż 1 punkt ECTS odpowiada średnio 25-30 godzinom pracy studenta. 
Bilans punktów ECTS jest integralną częścią opracowanych sylabusów, obowiązujących w roku 
akademickim 2014/2015. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1370)  § 4.1 ust. 2 program studiów umożliwia studentowi wybór modułów 
zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS.  
   Modułu zajęć do wyboru  realizowane są we wszystkich semestrach. Na studiach 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych przewidziano 14 grup przedmiotów do wyboru. W każdej z 
czternastu grup zaproponowano dwa przedmioty do wyboru.  Oznacza to, że oferowane do wyboru 
przedmioty zgodnie z programem studiów umożliwiają studentowi wybór modułu/przedmiotu 
kształcenia, do których przypisane są punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30 % łącznej 
liczby punktów ECST. 

 
54 pkt. ECTS (przedmioty do wyboru) z 180 pkt. ECTS  = 30% 

Stosunek przedmiotów wybieralnych do ogółu na studiach stacjonarnych 
Przeliczenie w punktach ECTS:      54/182x100% = 30% 

Stosunek przedmiotów wybieralnych do ogółu na studiach niestacjonarnych 
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Przeliczenie w punktach ECTS:      54/180x100% = 30% 
Na studiach stacjonarnych absolwent uzyskuje 182 pkt. ECTS, (tj. o dwa punkty więcej niż na 
studiach niestacjonarnych). Jest to spowodowane dodatkowymi zajęciami z WF, który dla 
studentów stacjonarnych jest przedmiotem obowiązkowym, ale do punktacji ECTS jest doliczony 
dodatkowo (tj. ponad wymagane min.180 pkt. ECTS). 
Jak wynika z powyższego, wybór danego przedmiotu gwarantuje spełnienie wymogu w zakresie 
umożliwienia studentowi wyboru modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS             
w wymiarze nie mniejszym niż 30%.  
Oceniając funkcjonowanie systemu ECTS, należy stwierdzić, iż rośnie wiedza, a co za tym idzie, 
również znaczenie, jakie studenci przypisują opisywanemu systemowi. Studenci są świadomi 
możliwości, jakie stwarza system w zakresie mobilności i  transferu punktów, zarówno w aspekcie 
przenoszenia i uznawania uzyskanych punktów w innej uczelni krajowej, jak i odbywania części 
studiów w uczelni zagranicznej. 
 

I.2.  Nazwa i adres (name and address)  

 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego                  
w Kielcach 
Adres: 25-734 Kielce 
ul. Jagiellońska 109A 
Tel.: 0048 (41) 345 13 13, 345 52 56, 345 69 19 
Fax: 0048 (41) 345 78 88  
Adres strony internetowej uczelni:  http://www.wsepinm.edu.pl 
Adres poczty elektronicznej:    wsepinm@wsepinm.edu.pl  
 
Pierwsze kroki po przyjeździe 
 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
zajmuje kompleks nowoczesnych obiektów położonych w centrum Kielc  (mapka 1) w pobliżu 
centrum miasta, w niewielkiej odległości od dworców PKP i PKS. Skupienie budynków na 
przestrzeni ograniczonej ulicami Karczówkowską i Jagiellońską nadaje charakter miasteczka 
akademickiego. Uczelnia użytkuje 2 budynki. Budynek główny (A), położony przy                              
ul. Jagiellońskiej 109A - obok funkcji dydaktycznych, spełnia również funkcje administracyjne.             
W nowoczesnym, dziewięciokondygnacyjnym gmachu, znajdują się m.in. jednostki 
administracyjne oraz pomieszczenia dydaktyczne. W budynku funkcjonuje również Biblioteka wraz 
z czytelniami - tradycyjna i internetowa, a w osobnym pawilonie dwie sale audytoryjne. Drugi 
budynek (C), przy ul. Karczówkowskiej 27, ma przeznaczenie dydaktyczne. 
 Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu WSEPiNM może na wysokim poziome realizować 
główne funkcje ośrodka akademickiego - dydaktyczna i naukowo-badawczą. 
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Mapka 1.  Lokalizacja Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa  i Nauk Medycznych 
  im. prof. Edwarda Lipi ńskiego w Kielcach 
 

I.3.  Władze uczelni (academic authorities) 
 

Rektor       dr Tadeusz Dziekan 
Kanclerz      mgr Andrzej Mroczek 
Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej  dr Zdobysław Kuleszyński 
Prorektor       dr Barbara Piasecka-Janowicz 
Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej  mgr Zbigniew Szczepańczyk 
Kwestor      mgr Róża Płonka 
Dziekan Wydziału Ekonomii    dr Barbara Piasecka -Janowicz 
Dziekan Wydziału Informatyki   dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. WSEPiNM 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,   dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali 
Dziekan Wydziału Finansów    dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali 
Dziekan Wydziału Prawa    dr Krzysztof Wątorek 
Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu   dr n. med. Grzegorz Gałuszka 
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych   dr n. med. Grzegorz Gałuszka 
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego,      
Kierownik Studiów Podyplomowych     dr Łukasz Baratyński 
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 I.4.  Ogólne informacje o uczelni (general description of the institution) 
 
Historia 

Uczelnia powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-
266/TBM/97, z dnia 31 lipca 1997 roku (do grudnia 2007 roku pod nazwą Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Administracji w Kielcach, do lipca 2013 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i 
Prawa). Decyzja ta zezwalała Kieleckiemu Towarzystwu Edukacji Ekonomicznej Sp. z o.o. na 
utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w 

Kielcach. Określała również ogólny kierunek działalności – „prowadzenie” wyższych studiów 
zawodowych na kierunku ekonomia. Wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 132 
nastąpił 26 sierpnia 1997 r. – z tym dniem WSEiA uzyskała osobowość prawną. Termin ważności 
decyzji ustalono na pięć lat.  

Kolejne zmiany w decyzji Ministra Edukacji Narodowej, udzielającej zgody na utworzenie 
uczelni, obrazowały jej rozwój: 

• decyzją z dnia 4 sierpnia 1998 r. ogólny kierunek kształcenia w WSEiA uzupełniono o kierunek 
politologia  (nr decyzji: DNS 1-0143-18/98/JL); 

• decyzją z dnia 10 stycznia 2002 r. uczelnia uzyskała prawo do prowadzenia studiów 
magisterskich na kierunku ekonomia (nr decyzji: DSW–2-0145-7/TBM/2002); 

• decyzją z dnia 8 marca 2002 r. przedłużona została ważność zezwolenia na funkcjonowanie 
uczelni do 30 września 2015 r. (nr decyzji: DSW-3-4041-341EKo/02); 

• decyzją z dnia 30 kwietnia 2002 r. WSEiA uzyskała zezwolenie na prowadzenie kierunku 
informatyka  (nr decyzji: DSW–3-4003-EK/549/02); 

• decyzją z dnia 6 kwietnia 2004 r. WSEiA uzyskała zezwolenie na prowadzenie studiów 
zawodowych na kierunku finanse i bankowość (nr decyzji: DSW–3-4003/456/Rej.132/ EK/04); 

• decyzją z dnia 12 lipca 2004 r. uczelnia otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów 
zawodowych na kierunku europeistyka (nr decyzji: DSW–34003/1106/Rej.132/JG/04); 

• decyzją z dnia 31 października 2006 r. uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów 
pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (nr decyzji:  
DSW–3-EK-4003-431/06); 

•   decyzją z dnia 10.07.2007 r. uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego              
stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (nr decyzji:DSW-2-06-4003-335/07). 

• decyzją z dnia 31 lipca 2007 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku prawo (nr decyzji DSW-2-02-4003-181/07);  

• decyzją z dnia13.08.2007 r. uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku pielęgniarstwo (nr decyzji DSW-2-01-4003-501/07); 

• decyzją z dnia12.09.2007 r. uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku fizjoterapia (nr decyzji DSW-2-01-4003-502/07); 

• decyzją z dnia 22.10.2007 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku ratownictwo medyczne ( nr decyzji DSW-2-08-4003-248/07); 

• decyzją z dnia 22.10.2007 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku położnictwo ( nr decyzji DSW-2-01-4003-175/07); 
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• decyzją z dnia 23.11.2007 dokonano zmiany nazwy uczelni z Wyższa Szkoła Ekonomii i 
Administracji na Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa ( nr decyzji DSW-3-07-4001-170/07); 

• decyzją z dnia 06.06.2008 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku zdrowie publiczne ( nr decyzji DSW-2-05-4003-120/08); 

• decyzją z dnia 06.06.2008 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego           
stopnia na kierunku kosmetologia ( nr decyzji DSW-3-02-4003-59/08); 

• decyzją z dnia 07.09.2010 przedłużona została ważność zezwolenia na funkcjonowanie uczelni 
do 30 września 2020 r. (nr decyzji: MNiSW-DNS-WUN-6013-8605-5/KT/10); 

• decyzją z dnia 12.02.2013 uczelnia otrzymała wpis o brzmieniu : „ Podział Wydziału Ekonomii 
i Finansów, w wyniku którego utworzono dwa wydziały, w tym Wydział Ekonomii, z dniem 
13.10.2013 r. na podstawie zarządzenia rektora  z dnia 13.10.2012r. nr 10/2012”. 

• decyzją z dnia 21.06.2013 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego 
stopnia na kierunku administracja (nr decyzji:  MNiSW-DKN.ZNU.6022.115.4.2013.AN); 

• decyzją z dnia 21.06.2013 uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego 
stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (nr decyzji: DKN.ZNU.6022.69.2013.2.SK); 

• decyzją z dnia 18.07.2013 dokonano zmiany nazwy uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na 
Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych (nr decyzji:DKN.ZNU.6014.230.2013.2.KT); 

 
Powiększaniu oferty edukacyjnej Uczelni towarzyszyły zmiany w strukturze organizacyjnej. 

Początkowo funkcjonowała jedna, samodzielna jednostka organizacyjna: Wydział Ekonomiczno-
Społeczny, kształcący studentów na kierunku ekonomia, a po uzyskaniu uprawnień - również na 
kierunku politologia. 
 
Obecnie działa osiem wydziałów: 

- Wydział Finansów z kierunkiem – finanse i rachunkowość; 
- Wydział Ekonomii z kierunkiem – ekonomia; 

- Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami – kosmetologia, zdrowie publiczne; 

- Wydział Nauk Medycznych z kierunkami - fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, 

ratownictwo medyczne; 

- Wydział Prawa z kierunkiem prawo;  

- Wydział Administracji i Bezpieczeństwa z kierunkami - administracja, bezpieczeństwo 

wewnętrzne; 

- Wydział Nauk Społecznych z kierunkami – turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna; 

- Wydział Informatyki z kierunkiem – informatyka. 
Uczelnia prowadzi: 
- studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, 
- studia II stopnia na kierunku: ekonomia, 
- studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, administracja, bezpieczeństwo 
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wewnętrzne, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, 

finanse i rachunkowość, 
- studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka. 
 

 Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe, trwające dwa lub trzy 
semestry. Ich profile związane są z funkcjonującymi w ramach Wydziałów kierunkami studiów. 
W roku akademickim 2014/2015 uruchomiono 11 kierunków studiów podyplomowych. 
 

Od 2005 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Gdańska Fundacja 
Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Gdański prowadzą w WSEPiNM dwa rodzaje studiów 
menadżerskich Executive Master of Business Administration: 

- relizowane wyłącznie w języku polskim-walidowane przez IAE Aix-en-Provence Graduate 
School of Management, stanowią część Uniwersytetu w Marsylii, 
- realizowane w języku polskim i angielskim-walidowane przez Rotterdam School of 
Management, stanowiącą część Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie. 
Uczestnicy studiów MBA, po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminu studiów i 
pozytywnej ocenie projektu dyplomowego, otrzymują dyplom MBA potwierdzony przez 
GFKM, Uniwersytet Gdański i walidowany przez RSM Erasmus University/IAE Aix-en-
Provence Graduate School of Management. WSEPiNM wystawia dyplom ukończenia studiów 
podyplomowych, zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. 

 
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w 

Kielcach zakończyła oraz realizuje następujące projekty finansowane ze środków Unii 
Europejskiej. 
 
Projekty realizowane przez WSEPiNM  
1.  „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu 

aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych” 
(działanie 4.1.1 POKL); realizowany w okresie 03.08.2010-28.11.2014;  

2. „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie”, projekt pilotażowy realizowany w 
okresie od 01.03.2013 do 31.05.2013 r. WSEPiNM (lider) wraz z Miejskim Urzędem Pracy w 
Kielcach (partner), który skierowany do mieszkańców Kielc zainteresowanych uzyskaniem 
pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty 
edukacyjno-szkoleniowej. 

3. „Masz zawód – masz pracę” PO KL 9.2 projekt realizowany w okresie 01.09.2013-31.05.2015 
wraz ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. 

4. „Po zdrowie w świętokrzyskie” PO KL 8.1.1 . Projekt o wartości 899 755,08 zł realizowany w 
okresie 01.05.2014-30.06.2015 w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej (partner) 

5. „Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim” POKL 8.1.1. Projekt o wartości 
1 164 841,00 zł realizowany w okresie 01.05.2014-30.06.2015 w partnerstwie z Fundacją 
Centrum Europy Lokalnej (lider). 
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6. „Profesjonaliści” PO KL 8.1.1. Projekt o wartości 293 570,00 zł realizowany w okresie 01.05.14 
do 30.06.15 w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (lider). 

 
Projekty dotychczas zrealizowane przez WSEPiNM 
1. WSEPiNM od 2004 r. jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w tworzeniu, wdrażaniu i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji; 
uczestniczyła w realizacji projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap)” oraz 
„Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” - POKL, działanie 8.2 Transfer wiedzy, 
poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (zakończył się w kwietniu 2010 r.); celem 
projektu było stworzenie regionalnego partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjności, a w szczególności analiza stanu realizacji RSI i ewaluacja wdrażania, 
wsparcie tworzenia sieci współpracy w ramach „złotego trójkąta”, utworzenie roboczych 
zespołów eksperckich RSI, opracowanie planu wykonawczego i planu badań regionalnych dla 
RSI, działania informacyjno-promocyjne dot. regionalnego partnerstwa na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacyjności. 

2. W 2006 r. WSEPiNM zrealizowała projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, działanie 2.1c, dla którego instytucją wdrażającą było 
Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Opracowanie materiałów nauczania do kształcenia na 
odległość na kierunku ekonomia” (nr umowy – 6/2.2c/2006/1613); efektem projektu z dziedziny 
e-learningu było opracowanie 62 programów dydaktycznych wraz z prezentacjami 
multimedialnymi oraz udostępnienie ich studentom i pracownikom na platformie moodle (typu 
open source). Z efektów projektu korzystają również inne zainteresowane szkoły wyższe; za 
jego realizację WSEPiNM została wyróżniona Medalem Europejskim. 

3. W latach 2006-2008 WSEPiNM uczestniczyła w realizacji projektu typu Foresight pn. 
„Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego” 
(WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U); projekt finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego polegał na wyznaczeniu najbardziej perspektywicznych 
technologii/kierunków; ich wdrożenie i rozwój w perspektywie kilku-kilkunastu lat ma 
przyczynić się do osiągnięcia poziomu gospodarczego i innowacyjności porównywalnych z 
innymi regionami UE; efektem był kompleksowy Raport, w którym wskazano 22 
technologie/kierunki działań, optymalne z punktu widzenia wskazanych celów. 

4. Od lipca 2007 do końca 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Modyfikacja programu na 
kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności”; projekt ten - o wartości 
3 744 828 zł - ma na celu stworzenie nowej specjalności – grafika komputerowa oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne kursy - webmaster – administrator systemów 
komputerowych oraz profesjonalny grafik komputerowy (POKL, działanie 4.1.1). 

5. Od 01.12.2009 r. WSEPiNM realizowała projekt pn. „Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out w 
praktyce” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla 
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (POKL,0 8.02.01-26-010/09; wielkość dofinansowania 
– 639 060 zł); jego przedmiotem były szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek 
naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, 
studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą 
typu spin off lub spin out. Projekt zrealizowano do 30.06.2011-30.06.2012 r. (wartość 
dofinansowania – 553 760 zł). 

6. WSEPiNM jest partnerem w ramach konsorcjum realizującego projekt pn. „Świętokrzysko-
Podkarpacki Klaster Energetyczny” (w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent - Współpraca, obszar 
– Tworzenie i rozwój klastrów); projekt, którego realizację przewidziano na lata 2010 - 2013 ma 
na celu promocję, wdrażanie i upowszechnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i 
ponadregionalnym celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym m.in. transfer 
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doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju 
kogeneracji opartej na lokalnych zasobach energii odnawialnej i innowacyjnych technologiach, 
promocję działań na rzecz zmniejszania energochłonności budynków i procesów 
produkcyjnych, promocję innowacji zmniejszających emisję CO2 do atmosfery, itp. 

7. Od stycznia 2010 WSEPiNM (lider) realizowała projekt rozwojowy pn. „System monitorowania 
zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego 
podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie” (nr umowy 
0140/R/T00/2009/09); jego celem było stworzenie teleinformatycznego systemu łączności 
pomiędzy Centrum (np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego), a szpitalami i/lub szpitalnymi 
oddziałami ratunkowymi (głównie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego); system 
ma zapewniać bieżące monitorowanie zasobów medycznych, przetwarzać dane o gotowości 
operacyjnej tych jednostek, dane statystyczne dot. stanu zasobów, z uwzględnieniem 
specjalizacji i specyfiki oddziałów szpitalnych i klinik. Projekt, którego budżet wynosił 
3 000 000 zł, został zakończony w grudniu 2011 r. 

8. Od września do grudnia 2010 r. zrealizowała projekt badawczy o charakterze diagnostyczno-
prognostycznym, pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i szkoleniowych Jednostek 
Organizacyjnych Pomocy Społecznej”. Projekt był finansowany ze środków Funduszu na 
Przygotowanie Projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; badaniem 
objęto 13 JOPS – domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

9. W latach 2011-2012 WSEPiNM realizowała projekt pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu, finansowanego ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, było pobudzanie przedsiębiorczości studentów i 
absolwentów szkół wyższych (tworzenie i rozwój firm w celu komercjalizacji wyników badań 
naukowych, udzielanie pomocy w dostępie do innowacyjnych technologii, szkolenia i 
doradztwo, upowszechnianie dobrych praktyk i strategii rozwoju, pomoc wytypowanym 
studentom/absolwentom w inkubacji własnej firmy, itp.). 

10. Od grudnia 2011 r. do września 2013 r. realizowany był projekt pn. „Lepsze perspektywy 
rozwoju osób pracujących z województwa świętokrzyskiego” – adresowany do osób 
pracujących o niskich kwalifikacjach zawodowych, chcących podnieść kwalifikacje lub zdobyć 
nowe. Prowadzone były szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, opieki 
długoterminowej, tapingu, masażu i terapii manualnej; wartość dofinansowania – 1 349 079 zł. 

11. W ramach projektu systemowego pt. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki podjęto prace nad określeniem innowacyjnych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego. W wyniku przeprowadzonego procesu badawczego oraz dyskusji eksperckich 
wyróżniono trzy kierunki specjalizacji innowacyjnej. Obszary specjalizacji opierają się o 
branże, które są już rozwinięte w województwie lub posiadają duży potencjał do rozwoju w 
najbliższych latach 
Do wyróżnionych specjalizacji należą: 

- efektywne wykorzystanie energii, 
- turystyka zdrowotna, 
- branża targowo-kongresowa. 

Opracowano działania na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa świętokrzyskiego, a ich 
realizacja została włączona w jeden wspólny projekt „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych 
narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”. 
Każda specjalizacja tworzy odrębne zadanie i jest kierowana przez tzw. Lidera Kręgu. 
Koncepcja budowy kręgu Turystyka Zdrowotna - którego liderem była WSEPiNM - powstała 
jako uwieńczenie wieloletnich badań i inicjatyw związanych z rozwojem województwa 
świętokrzyskiego. W trakcie prac nad „Regionalną strategią innowacji województwa 
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świętokrzyskiego na lata 2005 – 2013” zagadnienia związane z ruchem turystycznym i ochroną 
zdrowia okazała się jedną z najbardziej istotnych dla rozwoju gospodarczo-społecznego regionu. 
Celem głównym projektu był rozwój trwałych form współpracy w regionie, służących 
kreowaniu zintegrowanych narzędzi transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy 
sektorem B+R a przedsiębiorstwami w kierunkach uznanych w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Świętokrzyskiego za kluczowe dla dynamicznego rozwoju innowacyjnego 
gospodarki województwa, tj: efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża 
targowo/kongresowa (wystawiennicza), transfer wiedzy oraz wzornictwo. Działanie realizowane 
było od września 2011 do czerwca 2013 r. 

12. W okresie od 20.09.2013 do 13.10.2013 WSEPiNM realizowała Kurs specjalistyczny dla 
pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej realizowany w 
ramach Projektu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w 
zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie wzięło udział 60 pielęgniarek 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zakończyły udział w projekcie uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej. Kurs realizowany był na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. 

13.  „Złap okazję” POKL 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Projekt polega na udzieleniu wsparcia 30 niepełnosprawnym w 
zakresie aktywizacji zawodowej. Okres realizacji: 01.06.2012-31.05.2014 r. Wartość projektu 
480 000 zł. 

14. „Pakiet 2w1” POKL 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy” – projekt obejmuje wsparciem 110 bezrobotnych do 25 r. ż. Realizowany jest w 
okresie 01.09.2012-31.08.2014 r. Wartość projektu 1 230 000 zł. 

15. „Wracam do gry” POKL 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy” – projekt obejmuje wsparciem 200 bezrobotnych. Okres realizacji 01.09.2012-
31.08.2014 r. Wartość projektu 1 930 000 zł. 

16. „Biznes na miarę” POKL 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz 
samozatrudnienia”. Projekt o wartości 1 000 000 zł realizowany w okresie 02.11.2012-
31.03.2014 r. obejmie 60 bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w 
Kielcach. 

 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 

jest obecnie największą niepaństwową uczelnią w regionie i jedną z większych tego typu szkół w 
kraju. Studiuje w niej 3518 studentów  (3267 na studiach I, II stopnia oraz studiach jednolitych 
magisterskich oraz 251 na studiach podyplomowych) na pod kierunkiem 269 nauczycieli 
akademickich (w tym 86 pracowników na podstawie umowy o pracę). Zajęcia prowadzą wybitni 
specjaliści, których uczelnią macierzystą jest WSEPiNM oraz wywodzący się renomowanych 
ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Warszawski, AGH, UMCS, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

Oprócz przedstawicieli środowisk akademickich uczelnia zatrudnia również 
doświadczonych praktyków: sędziów, dziennikarzy, pracowników administracji publicznej, 
instytucji finansowych, ekspertów instytucji międzynarodowych, przedstawicieli zawodów 
medycznych itp. Sprawne funkcjonowanie Uczelni zapewnia 50 pracowników administracyjnych i 
obsługi technicznej. 
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  Od 2003 r. patronem uczelni jest profesor Edward Lipiński – wybitny ekonomista i działacz 
społeczny (decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadaniu WSEiA jego imienia - z dnia 
9 lipca 2003 r., nr DSW-3-4001436/MB/Rej.132/03). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 23 listopada 2007 r. nazwa uczelni uległa zmianie i występowała pod nazwą 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego, obecnie decyzją z 
dnia 18.07.2013 dokonano zmiany nazwy uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na Wyższą 
Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych (nr decyzji:DKN.ZNU.6014.230.2013.2.KT); 

 
Forma prawna Uczelni 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach jest niepaństwową szkołą wyższą posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie 
ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz 
Statutu Uczelni z dnia 13.01.2014 r., nadanego uchwałą Założyciela - Zgromadzenia Wspólników 
Kieleckiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej.  

Nadzór nad uczelnią, w zakresie określonym przepisami ustawy, sprawuje minister 
właściwy dla szkolnictwa wyższego. 

 
 
Misja Uczelni  
 Misją Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach jest kształcenie studentów w obszarach nauk ekonomicznych, informatyki, nauk 
społecznych, prawnych, nauk o zdrowiu oraz dyscyplin związanych głównie z potrzebami regionu. 
Uczelnia, realizując swoją misję edukacyjną, stara się zapewnić wysoką jakość kształcenia poprzez 
rozwój kadry i rozbudowę własnej bazy dydaktycznej. Jednocześnie podejmowane są działania 
pozwalające na utrzymanie relatywnie niskich kosztów kształcenia oraz systematyczne 
dostosowywanie koncepcji kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy, w szczególności 
lokalnego i regionalnego. 

Uczelnia od pierwszych lat swojej działalności, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i 
naukowym trwale współpracuje z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, zwłaszcza 
samorządowym w naszym regionie. Współpraca ta pozwoliła na włączenie się w realizację 
europejskich programów współpracy, które traktowane są jako istotny czynnik rozwoju naukowego 
własnej kadry oraz procesu wzrostu innowacyjności kształcenia. 

Uczelnia kształtuje i doskonali umiejętności studentów, które pozwolą im stać się osobami 
kreatywnymi, przedsiębiorczymi i samodzielnymi, zdolnymi do podejmowania wyzwań, jakie 
niesie życie zawodowe i społeczne. Ważnym składnikiem misji jest również rozwój młodej kadry 
naukowej oraz prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej, uwzględniającej potrzeby 
zarówno uczelni, jak też potrzeby Kielc i regionu świętokrzyskiego.  
 Swoją działalnością Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach służy wszystkim tym, którzy pragną zdobywać wiedzę 
i praktyczne umiejętności zawodowe, przy czym jednym z jej najważniejszych celów jest dążenie 
do wyrównywania szans życiowych młodego pokolenia. Drogą do tego celu jest tworzenie 
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warunków do podejmowania nauki przez młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych 
oraz wywodzących się z rodzin niezamożnych.  
 WSEPiNM  podejmuje ciągłe starania o podniesienie jakości kształcenia, wzbogacając 
ofertę edukacyjną i dostosowując ją do wymogów rynku pracy oraz doskonaląc proces 
dydaktyczny. Tym samym podejmuje ona nieustanne wysiłki, by utrzymać pozycję najlepszej 
uczelni w regionie świętokrzyskim i jednej z najlepszych w kraju. 
 
  Strategia Uczelni określa trzy podstawowe obszary rozwoju: 

- kształcenie studentów,  
- baza dydaktyczna i organizacja,  
- badania i współpraca z otoczeniem. 

W ramach wymienionych wyżej płaszczyzn zdefiniowano priorytety wspólne dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych Uczelni, to jest: 

- doskonalenie systemu kształcenia opartego na nowoczesnych zasadach, metodach i 
formach, który będzie elastycznie dostosowany do potrzeb rynku pracy w regionie 
świętokrzyskim, kraju i UE, 

- ciągłe podnoszenie jakości kształcenia opartej na standardach Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego i potwierdzania jej przez komisje akredytacyjne oraz kariery 
zawodowe absolwentów, 

- prowadzenie badań dla potrzeb regionu i kraju opartych na środkach UE we współpracy z 
przedsiębiorstwami i instytucjami gospodarczymi, 

- rozwijanie wydawnictwa uczelnianego jako instytucji promocji własnych osiągnięć 
badawczych i tworzenie form wymiany doświadczeń z praktykami życia gospodarczego i 
społecznego, 

- zwiększanie udziału pracowników w programach UE związanych z rozwojem regionalnym, 
współpracą krajową i międzynarodową we wszystkich sferach działania, w których Uczelnia 
posiada własny potencjał intelektualny i zaplecze materialne, 

- rozwijanie samodzielnych jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą 
instytucjonalizować współpracę z ośrodkami władzy regionalnej i lokalnej, placówkami 
edukacyjnymi i przedsiębiorstwami, 

- tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na najnowszych technologiach 
informatycznych i pomocach dydaktycznych, zwłaszcza poszerzenie dostępności do 
zbiorów bibliotecznych, 

- indywidualizacja procesu obsługi studenta poprzez dziekanaty, internetowy dostęp do 
informacji i rozwój kształcenia na odległość, 

- systematyczna poprawa jakości organizacji i zarządzania we wszystkich obszarach działania 
Uczelni, 

- budowanie trwałej kondycji finansowej oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz 
rozwoju Uczelni, które pozwolą na utrzymanie racjonalnego systemu opłat za studia. 

 

Nagrody i wyróżnienia 
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 WSEPiNM jest laureatem wielu nagród i prestiżowych wyróżnień za osiągnięcia 
edukacyjne i działalność na rzecz Kielc, regionu świętokrzyskiego i kraju. Są to m.in. tytuł: „Orły 
Rzeczpospolitej” (2003 r.), „Medal Europejski” (2004 i 2007 r.), przyznawany przez Business 
Center Club, Cent for Future; nagrody „Lider Regionu” (w 2000, 2002, 2004, 2005 i 2006, 2008 i 
2009,2011 i 2012), „Skrzydła” (w 2014, 2013, 2012, 2011, 2010), „Złoty Emeryk”, „Specjalne 
Skrzydła z Brylantami”, „Nagrodę Gospodarczą Wojewody Świętokrzyskiego” „Skrzydła 
Europejskie” .W 2006 r. WSEPiNM uzyskała nominację do nagrody „Lider Polskiego Biznesu”, 

przyznawanej przez Business Center Club. 
Rokrocznie w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych WSEPiNM zdobywa wysokie 

lokaty. W rankingach dziennika „Rzeczpospolita” oraz tygodników –„Wprost”,„Polityka” 
i „Newsweek” zajmuje najwyższe miejsce wśród niepublicznych magisterskich uczelni 
województwa świętokrzyskiego.  

 
 

 
Lider Regionu 

 

 
Skrzydła 2002 

  

Skrzydła Europejskie 
 

 
Skrzydła Specjalne 

 

Złoty Emeryk 
 

 
Medal Europejski 
z Brylantami 2004 
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Skrzydła 2010 

 
Skrzydła 2011 

 

 
Skrzydła 2012 

 

 
Lider Regionu 2012 

 

 
Skrzydła 2013 

 

 
 

 

 
 I.5.  Kalendarz roku akademickiego (academic calendar) 

 
 Kalendarz akademicki określa organizację roku akademickiego, wprowadzaną corocznie 
zarządzeniem Rektora WSEPiNM Zawiera terminarz zajęć studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Według kalendarza akademickiego planowane są w Uczelni dni zajęć 
dydaktycznych, zjazdy studentów studiów niestacjonarnych, przerwy świąteczne i semestralne oraz 
terminy sesji egzaminacyjnych.  
 Każdy semestr na studiach niestacjonarnych realizowany jest w toku siedmiu lub ośmiu 
zjazdów (w zależności od kierunku studiów, na kierunkach medycznych w toku czternastu lub 
szesnastu zjazdów). Semestr zimowy rozpoczyna się w pierwszy weekend września, a rok 
akademicki trwa do 30 września. Dni ustawowo wolne, jak np. Święta Bożego Narodzenia, są 
dniami wolnymi od zajęć; wówczas planowany zjazd przesunięty zostaje o tydzień. 
 Zajęcia studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się 1 października a kończą się 
30 września. 
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 Okresem zaliczeniowym w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, zarówno 
dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jest semestr studiów.  

 

Organizację roku akademickiego 2014/2015 reguluje Zarządzenie Rektora nr 1/2014 w sprawie 

terminów i zasad szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 

I. Studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

1. Semestr zimowy rozpoczyna się 1 października 2014 r. i kończy się 13 lutego 2015 r. 

2. Semestr zimowy obejmuje:  

- zajęcia dydaktyczne w okresie od 1 października 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. oraz od  

5 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r., 

- wakacje zimowe w czasie od 22 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r., 

- zimową sesję egzaminacyjną w okresie od  26 stycznia 2015 r.  do 6 lutego 2015 r., 

- sesję poprawkową od 9 lutego 2015 r.  do 13 lutego 2015 r., 

- przerwę międzysemestralną od 16 lutego 2015 r. do 20 lutego 2015 r. 

3. Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego i złożenia indeksów w dziekanacie 

ustalam na dzień 20 lutego 2015 r. 

4. Semestr letni rozpoczyna się 23 lutego 2015 r. i kończy się 30 września 2015 r. 

5. Semestr letni obejmuje: 

- zajęcia dydaktyczne w okresie od 23 lutego 2015 r. do 2 kwietnia 2015 r. oraz od 8 

kwietnia 2015 r. do 5 czerwca 2015 r., 

-  wakacje wiosenne od 3 kwietnia 2015 r.  do 7 kwietnia 2015 r., 

- letnią sesję egzaminacyjną od 8 czerwca 2015 r.  do 19 czerwca 2015 r., 

- poprawkową sesję egzaminacyjną od 1 września 2015 r. do 18 września 2015 r. 

6. Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego i złożenia indeksów w dziekanacie ustala się 

na 30 września 2015 r. 

 

II. Studia niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

1. Semestr zimowy rozpoczyna się 12 września 2014 r. i kończy 15 lutego 2015 r. 

- zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zjazdów, 

- zaliczenia i egzaminy odbywają się w terminie ustalonym przez wykładowców po 

przeprowadzeniu zajęć, a wpisy do indeksów i kart egzaminacyjnych będą dokonywane  

w czasie sesji egzaminacyjnej, 

- zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa trwa od 23 lutego 2015 r. do 11 kwietnia 

2015 r., 
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- ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego i złożenia indeksów w dziekanacie 

ustala się na dzień 11 kwietnia 2015 r. 

2. Semestr letni trwa od 20 lutego 2015 r. do 30 września 2015 r. 

- zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem zjazdów, 

- zaliczenia i egzaminy odbywają się w terminie ustalonym przez wykładowców po 

przeprowadzeniu zajęć, a wpisy do indeksów i kart egzaminacyjnych będą dokonywane  

w czasie sesji egzaminacyjnej, 

- letnia sesja egzaminacyjna i poprawkowa trwa od 10 lipca 2015 r. do 19 września 

2015 r. 

- ostateczny termin złożenia indeksów w dziekanacie ustala się na dzień 30 września 2015 

r. 

 

 

 

I.6. Wykaz prowadzonych kierunków i specjalności oraz programów studiów 
i osób odpowiedzialnych za system punktowy na kierunkach (list of degree 
programmes offered)           
  
 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach działa 
w ramach struktury organizacyjnej, której podstawą są wydziały, jednostki międzywydziałowe oraz 
jednostki naukowo-badawcze.  

W roku akademickim 2014/2015 w Uczelni funkcjonuje osiem wydziałów: Wydział 
Ekonomii, Wydział Finansów, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Informatyki, Wydział Prawa, 
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Na poszczególnych wydziałach prowadzone są następujące kierunki, stopnie i formy studiów:  
1. Wydział Ekonomii (WE) 

- kierunek ekonomia - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) oraz studia drugiego stopnia 
(magisterskie - 4 semestry) stacjonarne i niestacjonarne 

2. Wydział Finansów(W F)  
- kierunek  finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
3. Wydział Nauk Społecznych (WNS)  

- kierunek turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 
niestacjonarne 

- kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia (6 
semestrów) stacjonarne i niestacjonarne. 

4.  Wydział Informatyki  (WI)  
- kierunek: informatyka - studia pierwszego stopnia (inżynierskie - 8 semestrów) stacjonarne 

i niestacjonarne. 
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5.  Wydział Prawa (WP)  
- kierunek prawo - jednolite studia magisterskie (10 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne 

6. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa (WAB) 
- kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) 

stacjonarne i niestacjonarne, 
- kierunek: administracja - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne. 

7. Wydział Nauk o Zdrowiu  
- kierunek: kosmetologia - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
- kierunek: fizjoterapia - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
- kierunek: ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia (7 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
- kierunek: pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
- kierunek: położnictwo - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) stacjonarne i 

niestacjonarne; 
 

Jednostki międzywydziałowe: 
W Uczelni działają również inne jednostki, świadczące usługi dla ogółu studentów 

i pracowników. Są nimi: 
- Biblioteka, 
- Akademicki Związek Sportowy,  
- Wydawnictwo WSEPiNM, 
- Biuro Karier.  

  
Jednostki naukowo-badawcze Uczelni - to:  

- Akademickie Centrum Studiów Europejskich, 
- Akademicki Ośrodek Badań i Rozwoju, 
- Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
- Centrum Badań i Rozwoju 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
- Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją, 
- Preinkubator Przedsiębiorczości. 

 
Wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1 

Wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów oraz konsultantów 
ds. systemu punktowego 
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Kierunki 
(wydział) Specjalności 

Koordynator 
Wydziałowy 

(kontakt)  

Konsultanci 
systemu 

punktowego ECTS 
według kierunków 
i stopni kształcenia 

Ekonomia 
(WE) 

Studia 
pierwszego 

stopnia 

- ekonomia sektora publicznego 
- ekonomika przedsiębiorstwa 

Dr Barbara Piasecka 
Janowicz 

Kielce, ul. Jagiellońska 
109 A, p.110 

www.wsepinm.edu.pl 
dn@wsepinm.edu.pl 

 366 93 65 

mgr Justyna Cieślicka 
tel. 041366-93-52  

e-mail: 
dn@wsepinm.edu.pl 

 

Ekonomia 
(WE) 

Studia drugiego 
stopnia 

- analityk rynku 
- doradztwo gospodarcze 
- ekonomika i organizacja ochrony 

zdrowia 
- ekonomika sektora publicznego 
- ekonomia menedżerska 
- gospodarka elektroniczna 
- wycena i zarządzanie 

nieruchomościami   

dr Barbara Piasecka 
Janowicz 

 
Kielce, ul. Jagiellońska 

109 A, p.110 
www.wsepinm.edu.pl 
dn@wsepinm.edu.pl 

 366 93 65 

mgr Ilona Foksa  
tel. 41 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Dziennikarstwo 
i komunikacja 

społeczna 
(WNS) 

- dziennikarz prasy, radia, tv i internetu 
- public relations 

dr Elżbieta 
Wawrzyńczuk-

Nathali 
Kielce, ul. Jagiellońska 

109 A, p.109 
www.wsepinm.edu.pl 
dn@wsepinm.edu.pl 

 366 93 65 

mgr Justyna 
Cieślicka 

tel.  (041366-93-52) 
e-mail: 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

Turystyka i 
Rekreacja  

(WNS) 

- hotelarstwo, gastronomia i biura 
podróży 

- rekreacja i odnowa biologiczna 

dr Elżbieta 
Wawrzyńczuk-

Nathali 
Kielce, ul. Jagiellońska 

109 A, p.110 
www.wsepinm.edu.pl 
dn@wsepinm.edu.pl 

 366 93 65 

mgr Justyna 
Cieślicka 

tel.  (041366-93-52) 
e-mail: 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

Finanse i 
rachunkowość 

(WF) 

- finanse przedsiębiorstw 
- rachunkowość 

dr Elżbieta 
Wawrzyńczuk-

Nathali 
Kielce, ul. Jagiellońska 

109 A, p.110 
www.wsepinm.edu.pl 
dn@wsepinm.edu.pl 

 366 93 65 

mgr Justyna 
Cieślicka 

tel.  (041366-93-52) 
e-mail: 

dn@wsepinm.edu.pl 
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Informatyka 
(WI) 

- systemy informatyczne zarządzania i   
techniki multimedilane  

- grafika komputerowa i inżynierska 

dr hab. inż. Marek 
Pawełczyk 

prof. WSEiP 
Kielce  

ul. Jagiellońska 109A 
pok. 129A  

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Foksa Ilona 
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Prawo 
(WP) 

- prawo sądowe  
- prawo administracji publicznej i  

gospodarcze   

dr Krzysztof 
Wątorek  
(Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126) 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

mgr Ilona Foksa 
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne 

- zarządzanie kryzysowe 
- bezpieczeństwo i porządek publiczny 
- specjalność policyjna 

dr Krzysztof 
Wątorek  
(Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126) 

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Ilona Foksa 
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Administracja - administracja publiczna 

dr Krzysztof 
Wątorek  
(Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126) 

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Ilona Foksa 
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Kosmetologia  
- kosmetologia upiększająca  
- kosmetologia lecznicza  
 

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Luiza Kraj  
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Fizjoterapia   

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

mgr Justyna 
Cieślicka  

tel. (041) 366 93 51 
e-mail:  

dn@wsepinm.edu.pl 

Ratownictwo 
medyczne  

 

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Justyna 
Cieślicka 

tel.  (041366-93-52) 
e-mail: 

dn@wsepinm.edu.pl 
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Pielęgniarstwo   

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

mgr Ilona Foksa 
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 
mgr Monika Anyż 

tel. (041) 366 93 51 
e-mail:  

dn@wsepinm.edu.pl 
 

Położnictwo  
 

 

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 
 

mgr Luiza Kraj  
tel. (041) 366 93 51 

e-mail:  
dn@wsepinm.edu.pl 

Zdrowie 
publiczne  

  

dr Grzegorz Gałuszka 
 (Kielce,  

ul. Jagiellońska 109A, 
p. 126A) 

dn@wsepinm.edu.pl 

mgr Justyna 
Cieślicka 

tel.  (041366-93-52) 
e-mail: 

dn@wsepinm.edu.pl 
 
W ofercie Uczelni są następujące kierunki studiów podyplomowych:  

Nazwa kierunku Długość studiów 
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 

Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej 2 semestry 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 

Bezpieczeństwo w Miejscach Publicznych 2 semestry 

Bezpieczeństwo w Sporcie 2 semestry 

Coaching Business & Life 2 semestry 

Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 

E-commerce (handel w sieci) 2 semestry 

Fizjoterapia geriatryczna 2 semestry 

Informatyka w Szkole z Elementami Dydaktyki 3 semestry 

Komunikacja i Przywództwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 2 semestry 

Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 

Kryminalistyka 2 semestry 

Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro 2 semestry 

Mediacje 2 semestry 

Menedżer Komunikowania Społecznego 2 semestry 

Menedżer Produktów Farmaceutycznych 2 semestry 

Menedżer Sądowy 2 semestry 

Menedżer SPA & Wellness 2 semestry 

Menedżer Turystyki 2 semestry 
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Nazwa kierunku Długość studiów 
Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej 2 semestry 

Prawo Gospodarcze 2 semestry 

Prawo Medyczne 2 semestry 

Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami 2 semestry 

Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 semestry 

Prawo Zamówień Publicznych 2 semestry 

Profesjonalny Doradca Klienta Publicznych Służb Zatrudnienia 2 semestry 

Studia Europejskie 2 semestry 

Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 

Zarządzanie Sprzedażą 2 semestry 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 

 
WSEPiNM prowadzi w roku akademickim 2014/2015 2-semestralne studia 

podyplomowe na następujących kierunkach (zajęcia od października 2014 r.): 
1. Administracja Państwowa i Samorządowa 
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
3. Dietetyka i Planowanie Żywienia 
4. Kryminalistyka 
5. Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro 
6. Prawo Podatkowe i Podatki 
7. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
8. Prawo Zamówień Publicznych 
9. Profesjonalny Doradca Klienta Publicznych Służb Zatrudnienia 
10. Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 
11. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

 
 

I.7.  Zasady rekrutacji/zapisów na studia w roku akademickim 2014/2015 
 (admission/registration procedures)  
 Zasady rekrutacji, selekcji i przyjęć na wszystkie kierunki studiów, zgodnie ze Statutem 
Uczelni, określa corocznie Senat Uczelni. Zasady te na rok akademicki 2014/2015 zostały 
określone w Uchwale Senatu nr 1/2013 z dnia 12.04.2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
rekrutacji na studia oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 
2014/2015. 

Szczegółowe informacje o rekrutacji są rozpowszechniane w formie elektronicznej na 
stronie internetowej uczelni www.wsepinm.edu.pl, w formie tradycyjnej w postaci informatorów, 
które otrzymują kandydaci oraz w trakcie spotkań przedstawicieli Uczelni z kandydatami na studia 
(m.in. w ramach targów edukacyjnych, „dni otwartych”, wizyt władz Uczelni w szkołach średnich, 
wizyt uczniów szkół średnich w Uczelni itd.).  
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O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich posiadający 
świadectwo dojrzałości. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I 
stopnia. Wstęp na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów uprawniających do 
podjęcia studiów wyższych. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje dziekan właściwego wydziału. 
Przyjęta zasada wolnego wstępu na studia wynika ze specyfiki regionu świętokrzyskiego, 
realizowanej przez Uczelnię misji, szczególnie tej jej części, która mówi, że dużą część 
studiujących stanowią absolwenci wywodzący się z małych ośrodków miejskich i wsi, dla których 
studia na terenie regionu stanowią praktycznie jedyną możliwość zdobycia wykształcenia na 
poziomie wyższym.  

Kandydaci na studia przyjmowani są w Centrum Promocji i Rekrutacji (kancelaria pokój 20 
B), przy ul. Jagiellońskiej 109A w godzinach: 
 
     poniedziałek - czwartek   8:00 - 17:00 
     piątek 8:00 - 18:00 
     sobota 8:00 - 16:00 

Rekrutacja prowadzona jest również w trybie on- line: http://www.wsepinm.edu.pl 
Ponadto informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel.: 
00 48 (41)  345-13-13;     345-69-19;     345-52-56 

 

Kryteria przyj ęć: 
Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie, inżynierskie):  

- na podstawie dokumentów, decyduje kolejność złożenia. 
Studia niestacjonarne - I stopnia (licencjackie, inżynierskie) 

 - na podstawie dokumentów, decyduje kolejność złożenia. 
Studia niestacjonarne - II stopnia magisterskie  

- na podstawie dokumentów, w tym dyplomu z tytułem licencjata. 
 
Dokumenty wymagane przy rekrutacji na rok akademicki 2014/2015: 
- świadectwo dojrzałości – kserokopia oryginału /odpisu,  
- kserokopia dowodu osobistego,  
- 4 zdjęcia,  
- dyplom ukończenia studiów licencjackich (tylko dla kandydatów na studia II stopnia - 

magisterskie).  
- dyplom ukończenia medycznej szkoły zawodowej (tylko dla studiów I stopnia uzupełniających 

tzw. pomostowych) 
- ankieta osobowa. 
 
Studia medyczne: 

- polisa ubezpieczeniowa OC i NW (związana z praktyczną nauką zawodu), 
- zaświadczenie o zaszczepieniu się szczepionką WZW typu B,  
- pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z drukiem 

orzeczenia lekarskiego 
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Studia podyplomowe: 
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
- kserokopia dowodu osobistego, 
- 1 zdjęcie, 
- ankieta osobowa. 

 

Odpłatność za studia   
 Opłaty za studia według kierunków kształcenia w roku akademicki 2014/2015, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 1/2014 Kanclerza WSEPiNM z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustalenia 
odpłatności za studia w roku akademickim 2014/2015, przedstawia tabela 2. 
 
Tabela 2 

CZESNE 
studia stacjonarne 

kierunek 
czesne: wpłaty od X 2014 

płatne do 5. każdego miesiąca 
prawo (10 semestrów) 390 zł/mc 
administracja (6 semestrów) 320 zł/mc 
bezpieczeństwo wewnętrzne (6 semestrów) 320 zł/mc 
ekonomia (6 semestrów) 320 zł/mc 
finanse i rachunkowość (6 semestrów) 320 zł/mc 
turystyka i rekreacja (6 semestrów) 320 zł/mc 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6 
semestrów) 

320 zł/mc 

informatyka (8 semestrów) 370 zł/mc 
fizjoterapia (7 semestrów) 370 zł/mc 
kosmetologia (6 semestrów) 390 zł/mc 
pielęgniarstwo (6 semestrów) 370 zł/mc 
pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (7 semestrów) 340 zł/mc 
położnictwo (6 semestrów) 370 zł/mc 
ratownictwo medyczne (6 semestrów) 370 zł/mc 
zdrowie publiczne (6 semestrów) 320 zł/mc 

ekonomia – studia II stopnia (4 semestry) 
320 zł/mc 

płatne od 5 września 2014 r. 
  

CZESNE 
studia niestacjonarne 

kierunek 
czesne: wpłaty od X 2014 

płatne do 5. każdego 
miesiąca 

prawo (10 semestrów) 360 zł/mc 
administracja (6 semestrów) 270 zł/mc 
bezpieczeństwo wewnętrzne (6 semestrów) 270 zł/mc 
ekonomia (6 semestrów) 270 zł/mc 
finanse i rachunkowość (6 semestrów) 290 zł/mc 
turystyka i rekreacja (6 semestrów) 270 zł/mc 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6 
semestrów) 

270 zł/mc 
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informatyka (8 semestrów) 330 zł/mc 
fizjoterapia (7 semestrów) 320 zł/mc 
kosmetologia (6 semestrów) 340 zł/mc 
pielęgniarstwo (tzw. pomostowe) 
poziom A (2 semestry)  
poziom B (3 semestry)  
poziom C (2 semestry) 

320 zł/mc 

położnictwo (7 semestrów) 
poziom B (2 semestry) 

320 zł/mc 

ratownictwo medyczne (7 semestrów) 320 zł/mc 
zdrowie publiczne (6 semestrów) 270 zł/mc 
ekonomia – studia II stopnia (4 semestry) 290 zł/mc 

 
 

Płatności za studia w Wyższej Szkole Ekonomii ,Prawa i Nauk Medycznych w roku akademickim 
2014/2015: 
1. Wpisowe 0 złotych na studiach  licencjackich, inżynierskich, II stopnia (magisterskich). 
2. Kwota czesnego jest stała i nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. 
3. Nie pobiera się dodatkowych opłat za: 

- sesje egzaminacyjne, 
- zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne, 
- indeks i legitymację studencką, 
- wpisy warunkowe, 

4. I rata - 190 zł (tylko kandydaci na I rok studiów) płatne do 30 września 2014 r. (nie dotyczy 
kandydatów na studia uzupełniające II stopnia) 

 Studenci w trakcie studiów mają możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu 
edukacyjnego,  w ramach którego Uczelnia oferuje studia na drugim kierunku kształcenia bez opłat. 

 
Zasady rekrutacji na drugi kierunek studiów: 

Studia na drugim kierunku może podjąć student pierwszego roku studiów drugiego stopnia 
oraz student jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu 
pierwszego roku studiów. 

Decyzję o przyjęciu na drugi kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału. Student nie 
ponosi opłat za studia na drugim kierunku przez okres kształcenia na kierunku podstawowym. 

Szczegółowe zasady podejmowania bezpłatnych studiów na drugim kierunku reguluje 
Zarządzenie Rektora nr 6/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku. 

Zasady rekrutacji na drugi kierunek są takie same jak na I rok studiów w danym roku 
akademickim. Kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia w Uczelni dokumentów:  
- świadectwo dojrzałości – kserokopia oryginału /odpisu,  
- kserokopia dowodu osobistego,  
- 4 zdjęcia,  
- dyplom ukończenia studiów licencjackich (tylko dla kandydatów na studia II stopnia - 

magisterskie).  
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- dyplom ukończenia medycznej szkoły zawodowej (tylko dla studiów I stopnia uzupełniających 
tzw. pomostowych) 

- ankieta osobowa. 
 Szczegółowe zasady rekrutacji na studia określa Uchwała Senatu nr 1/2013 z dnia 
12.04.2013 r. w sprawie określania warunków i trybu rekrutacji na studia oraz form studiów na 
poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015. 
 
Płatności za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w roku 
akademickim 2014/2015. 
 

Nazwa kierunku Długość 
studiów 

Całkowity 
koszt nauki 

Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł 
Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej 2 semestry 2 200 zł 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł 
Bezpieczeństwo w Miejscach Publicznych 2 semestry 2 500 zł 
Bezpieczeństwo w Sporcie 2 semestry 2 500 zł 
Coaching Business & Life 2 semestry 3 950 zł 
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł 
E-commerce (handel w sieci) 2 semestry 2 900 zł 
Fizjoterapia geriatryczna 2 semestry 2 900 zł 
Informatyka w Szkole z Elementami Dydaktyki 3 semestry 3 000 zł 
Komunikacja i Przywództwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 2 semestry 2 400 zł 
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 2 200 zł 
Kryminalistyka 2 semestry 2 400 zł 
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro 2 semestry 300 zł 
Mediacje 2 semestry 2 500 zł 
Menedżer Komunikowania Społecznego 2 semestry 2 200 zł 
Menedżer Produktów Farmaceutycznych 2 semestry 3 500 zł 
Menedżer Sądowy 2 semestry 3 500 zł 
Menedżer SPA & Wellness 2 semestry 3 200 zł 
Menedżer Turystyki 2 semestry 2 900 zł 
Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej 2 semestry 2 000 zł 
Prawo Gospodarcze 2 semestry 2 900 zł 
Prawo Medyczne 2 semestry 2 900 zł 
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami 2 semestry 2 900 zł 
Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 2 400 zł 
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 semestry 2 400 zł 
Prawo Zamówień Publicznych 2 semestry 2 400 zł 
Profesjonalny Doradca Klienta Publicznych Służb Zatrudnienia 2 semestry 2 300 zł 
Studia Europejskie 2 semestry 2 000 zł 
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 2 000 zł 
Zarządzanie Sprzedażą 2 semestry 2 400 zł 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 2 200 zł 

 
Wpisowe 0 zł. 
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Uczelnia nie pobiera opłat za egzamin dyplomowy.  
Słuchaczowi przysługuje jedna z następujących ulg: 
- czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10% 

zniżki, 
- ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25% 

zniżki, 
- ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50% zniżki. 

 
Studia trwają dwa lub trzy semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.  
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 

Studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, studia podyplomowe  
Każdy student otrzymuje indywidualny numerr konta pozwalający na księgowanie wpłat danego 
studenta.   
 

I.8.  Najważniejsze przepisy obowiązujące w uczelni (main university regulations)  
  
Najważniejsze przepisy uczelniane ujęte są w podstawowych wewnętrznych aktach prawnych: 
- Statucie  
- Regulaminie studiów  
- zarządzeniach Rektora, Kanclerza oraz dziekanów poszczególnych Wydziałów, 
- w ramach systemu ECTS w  trzech podstawowych dokumentach: pakiecie informacyjnym, 

porozumieniu o programie zajęć, wykazie zaliczeń (szerzej - pkt I.1) 

  
I.9.  Uczelniany koordynator ECTS (ECTS institutional Coordinator) 
 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus ( Erasmus Plus): 
     mgr Zbigniew Szczepańczyk 
     numer telefonu: 0048 41 366 93 62 
     e-mail:   zbigniew@gv.edu.pl 
    godziny dyżurów: pn.-pt.  10:00-15:00 
     
Koordynator ECTS pełni rolę doradcy/konsultanta ds. systemu punktowego.  
 
Osoba kontaktowa w sprawach Erasmusa, do której kierowana jest korespondencja, wysyłana przez 
Narodowa Agencję pocztą tradycyjną i elektroniczną: 

 mgr Przemysław Szczepańczyk 
 numer telefonu:  0048 41 366 93 62 
     e-mail:   przemyslaw.szczepanczyk@wsepinm.edu.pl 
     godziny dyżurów:  pn.-pt. (10:00-15:00) 
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kontakt: ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce 
tel: 0048 (41) 345-52-56;   345-69-19 
URL: http://www.wsepinm.edu.pl 
 
 

Część II. OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW 
 
II.1.  Koszty utrzymania (cost of living) 
 
Koszty utrzymania w okresie studiów w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. 
prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ponosi student. Obowiązujący w Uczelni system 
stypendialny umożliwia studentom pokrycie części kosztów, przy czym podział funduszu 
stypendialnego dokonywany jest z uwzględnieniem dwóch podstawowych kryteriów: sytuacji 
materialnej oraz osiągnięć za wyniki w nauce. 

 
 
II.2.  Zakwaterowanie (accomodation) 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych nie posiada domu akademickiego. W celu 
ułatwienia studentom znalezienia kwatery do wynajęcia, Uczelnia udostępnia tablicę, na której 
osoby wynajmujące mieszkania umieszczają swoje oferty wynajmu, zaś studenci zamieszczają 
informacje o swoich preferencjach wynajmu. Uczelnia udostępnia również informację na temat 
możliwości wynajmu pokoi w internatach i domach studenckich na terenie Kielc. 

 
II.3.  Posiłki (meals) 
 
W budynku głównym WSEPiNM przy ul. Jagiellońskiej 109A funkcjonuje bufet „Grosik”, który 
oferuje posiłki w cenach dostosowanych do możliwości studentów.  
  Godziny pracy bufetu „Grosik”: 

- poniedziałek - czwartek (7.30 – 15.30), 
- piątek - sobota (7.30 – 19.00), 
- niedziela (9.00– 17.00). 

W obiektach Uczelni rozmieszczone są ponadto automaty z gorącymi i zimnymi napojami oraz 
automaty ze słodyczami i przekąskami. 

 
II.4.  Opieka zdrowotna (medical facilities) 
Studenci objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym ZUS do 26 roku życia, jeśli nie podlegają 
ubezpieczeniu z innego tytułu i nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz 
powyżej 26 roku życia, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Warunki i 
zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom  ubezpieczonym określa ustawa z dnia 23 
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stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z poźn. zm.). 
Na tej podstawie student może korzystać ze świadczeń dowolnej przychodni.   
 
II.5.  Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach     
          (facilities for specjal needs students) 
 

Wszystkie obiekty WSEPiNM są przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych 
ruchowo – wyposażono je w podjazdy dla wózków inwalidzkich i odpowiednich rozmiarów windy; 
sale wykładowe i ćwiczeniowe mają wydzielone miejsca z podjazdem dla wózków inwalidzkich.  
Wydzielone są również sanitariaty, z których mogą korzystać osoby ograniczone ruchowo.  

W funduszu stypendialnym przewidziane są środki na stypendia specjalne dla studentów 
niepełnosprawnych.  
 

 

 
II.6.  Ubezpieczenie (insurance) 
 
Studenci studiów stacjonarnych WSEPiNM posiadają pełny pakiet ubezpieczeniowy, podlegają 
bowiem obowiązkowemu ubezpieczeniu na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(opłacają składkę indywidualnie).  
 
W przypadku studentów studiów niestacjonarnych ubezpieczenie nie jest obligatoryjne - mogą oni 
skorzystać z oferty Uczelni lub wybrać dowolnego ubezpieczyciela. 

 
II.7.  Pomoc materialna dla studentów (student affairs office) 
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
mogą ubiegać się w roku akademickim 2014/2015 o pomoc materialną ze środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie państwa w formie:  
 

  

Udogodnienia dla niepełnosprawnych 
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- stypendium socjalnego,  
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  
- zapomogi,  
- stypendium rektora dla najlepszych studentów.  
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 
uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.  

Stypendia przyznawane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
wniosek studenta na rok akademicki (do 10 miesięcy).  

O przyznanie powyższych stypendiów można ubiegać się tylko na jednym wskazanym 
kierunku studiów przez okres trwania studiów pierwszego stopnia, a po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia kontynuując studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra nie dłużej niż 
przez trzy lata. Stypendia nie przysługują po uzyskania tytułu zawodowego magistra. 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego 
upływa 15.10.2014 roku.  
 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych  
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na wniosek studenta 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.  
 

Zapomogi 
Wnioski o przyznanie zapomóg można składać dwa razy w roku w roku akademickim. Zapomogi 
przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji- w sytuacjach losowych, 
takich jak choroba w rodzinie, śmierć członka rodziny, utrata pracy, powódź, pożar 
itp. 

 
Stypendia rektorskie dla absolwentów szkół ponadgimnazajlnych 
Stypendia rektorskie ze środków własnych Uczelni przyznawane są absolwentom szkół 
ponadgimnazjalnych przez Rektora WSEPiNM, po zaopiniowaniu zgłoszonych wniosków przez 
Radę Szkoły i jej Kapitułę. Celem Kapituły Funduszu Stypendialnego WSEPiNM jest 
przyznawanie stypendiów dla najlepszych, niezamożnych absolwentów szkół średnich z regionu 
świętokrzyskiego, którzy podejmują studia w WSEPiNM. Stypendium to przyjmuje postać 
całkowitego zwolnienia z opłat czesnego w pierwszym roku studiów.  

 

II.8.  Jednostki organizacyjne WSEPiNM obsługujące studentów (student affairs 
office) 

 
Do jednostek organizacyjnych obsługujących studentów należą:  
- parter: Dziekanat, Centrum Promocji i Rekrutacji - Kancelaria, Recepcja – informacja dla 

studentów, 
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- 1 piętro: Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Badań i Rozwoju -  Biuro 
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Dział Nauczania, Kwestura, Dział Prawny, Kadry, 
gabinety prorektorów i dziekanów, Biuro Karier. 

- 6 piętro: Dział Administracyjno-Techniczny, 
- 7 piętro: pion IT. 
Na 9 piętrze znajduje się siedziba władz Uczelni – gabinety: Rektora, Prorektora, Kanclerza.  
 
Dziekanat - kompleksowa obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich 
kierunkach studiów – począwszy od wydania indeksu i legitymacji studenckiej, skończywszy na 
wydaniu dyplomu ukończenia studiów; prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z wymogami MNiSzW oraz dokumentacji 
związanej z funkcjonowaniem dziekanatu; współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Uczelni, Samorządem Studenckim, starostami toków i opiekunami lat w celu optymalnej realizacji 
zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego WSEPiNM; przyjmowanie i rejestrowanie 
podań studentów, po uprzednim sprawdzeniu ich podstawy prawnej, a następnie przekazywania 
podań właściwym adresatom; 

 
Centrum Promocji i Rekrutacji – prowadzenie rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i 
podyplomowe;  informowanie zainteresowanych o możliwościach i warunkach kształcenia w 
Uczelni, udział w targach edukacyjnych i wystawach, organizacja warsztatów edukacyjnych dla 
szkół ponadgimnazjalnych, zakup i dystrybucja materiałów reklamowych, kontakt i współpraca z 
mediami; 

 
Recepcja - pełni  rolę centrali telefonicznej uczelni, dokonywana jest obsługa w zakresie 
przyjmowania i rejestrowania napływającej korespondencji i przekazywania jej właściwym 
adresatom w ramach Uczelni;  

 
Punkt informacyjny dostępny dla studentów  w godzinach 

- poniedziałek  - czwartek (8:00-16:00); 
- piątek (8:00-18:00); 
- sobota (8:00-16:00) 
- niedziela (9:00-13:00) 

pod numerem telefonu 0048 (41) 345-13-13, 345-69-19, 345-52-56 
 
Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego działa na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia formalnego i nieformalnego. Oferta skierowana jest do mieszkańców i instytucji regionu 
świętokrzyskiego, a w szczególności studentów naszej uczelni, ich rodzin i przyjaciół. W ramach 
kształcenia formalnego proponujemy bogaty i zróżnicowany wybór studiów podyplomowych, w 
tym elitarny program Master of Business Administration. Kształcenie nieformalne opiera się na 
kursach, warsztatach i szkoleniach o różnym poziomie zaawansowania i tematyce (począwszy od 
zagadnień ogólnych, kończąc na bardzo wyspecjalizowanych). 
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Biuro  Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do zadań zespołu należy pozyskiwanie środków 
zewnętrznych umożliwiających sfinansowanie projektów wzmacniających kluczowe obszary 
działalności Uczelni, a także projektów badawczych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup 
odbiorców; Centrum odpowiada również za identyfikowanie nowych możliwości rozwoju, w tym 
współpracę z wieloma partnerami biznesowymi. 

 
Dział Nauczania - obsługa w zakresie planowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonymi 
planami studiów opracowanymi według obowiązujących standardów kształcenia, ich 
organizowania i kontroli zarówno wykonania, jak i relacji do obowiązującego pensum; 
sporządzania kart obciążeń dydaktycznych pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło; 
kompletowania dokumentów osobowych nauczycieli akademickich i przechowywanie programów 
autorskich do przedmiotów, które realizują; współpraca z Dziekanatem, Kwesturą i innymi 
jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu optymalnej  realizacji zadań wynikających z 
Regulaminu Organizacyjnego WSEPiNM;  
Kwestura – obsługa w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Uczelni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa, w tym obsługa funduszu stypendialnego; 
Biuro Karier - od września 2002 r. działa jako jedno z ponad 30 Biur Karier istniejących przy 
wyższych uczelniach w całej Polsce, pomaga studentom i absolwentom WSEPiNM w sprawach 
poruszania się na rynku pracy, służy społeczności akademickiej i pracodawcom działając jako 
ośrodek informacji, doradztwa oraz pośrednictwa pracy. Prowadzi bazę danych studentów i 
absolwentów WSEPiNM poszukujących pracy oraz bazę danych firm i ofert pracy; organizuje 
warsztaty i szkolenia; służy radą w kwestii wyboru drogi i kariery zawodowej w oparciu o rozmowę 
i testy psychologiczne; udziela informacji o stażach, praktykach, stypendiach krajowych i 
zagranicznych; organizuje Targi Pracy oraz prezentacje firm w Uczelni; prowadzi analizę i ocenę 
rynku pracy; zachęca do współpracy z organizacjami pozarządowymi;  
 
Gabinety prorektora i dziekanów- informacje na temat dyżurów udzielane są w  sekretariacie na I 
piętrze w godzinach: wtorek  - sobota  (8:00-16:00); 

 
Pion IT- informowanie studentów poprzez internetowy portal studencki o ważnych dla nich 
sprawach i zapewnianie stałej aktualizacji zamieszczanych informacji na stronach Uczelni. 

 

 
II.9.  Baza dydaktyczna (study facilities) 
 

Opis bazy dydaktycznej 
 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego dysponuje 
własną, dobrze wyposażoną bazą lokalową o łącznej kubaturze 20 tys. m2. 
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Główna siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych znajduje się przy ul. 
Jagiellońskiej 109A (budynek A). Jest to nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny budynek o 
powierzchni ok. 11 tys. m2, położony na działce o powierzchni ponad 1 ha; pełni on funkcje 
dydaktyczno-administracyjne. Jego przebudowa, adaptacja i wyposażanie zostały zakończone w 
2006 r. Na parterze, I i IX piętrze budynku urządzone zostały pomieszczenia obsługi 
administracyjnej studentów i pracowników oraz siedziby władz uczelni (Dziekanat, Kancelaria, 
Dział Nauczania, Kwestura, Biblioteka, pokoje: rektora, prorektorów, kanclerza, dziekanów itd.). 
W najniższej kondygnacji obiektu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, szatnie, bar studencki. 
Pozostałe kondygnacje zostały przeznaczone na cele dydaktyczne kierunków. Studenci i 
pracownicy WSEPiNM korzystają m.in. z: 
- 2 audytoriów  o powierzchni 325 m2 każde, mieszczących po 315 osób, 
- 7 auli o pow. 144 m2 dla ok. 100 osób, 
- 10 sal konwersatoryjnych o pow. 59 m2 dla 46 osób, 
- 15 sal do ćwiczeń o pow. 44 m2 dla 32 osób, 
- 5 laboratoriów językowych o pow. 29 m2  dla 18 osób, 
- 12 pracowni komputerowych o pow. 59 m2 i 44 m2 (po 20 i 10 stanowisk komputerowych w 
każdej z pracowni), 
- 18 pomieszczeń o pow. 14 m2 – siedziby katedr, organizacji studenckich, pokoje profesorskie, 
ośrodki naukowo-badawcze, itp. 
 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w budynku WSEPiNM przy ul. Karczówkowskiej 27, o 
powierzchni ok. 1300 m2  (budynek C). Znajdują się tam m.in.: 
- dwie aule mieszczące 176 i 146 osób (w tym jedna amfiteatralna), 
- 6 pracowni komputerowych, 
- 10 sal dydaktycznych (w tym 2 konwersatoryjne na ok. 70 miejsc), 
- 4 pracownie językowe. 
 

 
Fot.1. Główny budynek dydaktyczno-administracyjny 
WSEPiNM  ul. Jagiellońska 109A  
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W skład kampusu uczelnianego wchodzi parking przeznaczony dla studentów i kadry naukowej na 
około 250 miejsc parkingowych. 

W budynku aulowym znajdują się dwa profesjonalne punkty kserograficzne wyposażone w 
najnowocześniejsze kserokopiarki o wysokim nakładzie druku. Godziny pracy punktów 
zharmonizowane są z rozkładem zajęć. 
W części przyziemnej budynku aulowego znajduje się biblioteka z czytelnią o łącznej powierzchni 
użytkowej 231,97m². W skład biblioteki wchodzą: czytelnia (posiadająca 54 miejsca, w tym 
stanowiska komputerowe połączone ze stałym Internetem), wypożyczalnia czasopism i 
podręczników, pomieszczenie biurowe i socjalne. 
W kondygnacji przyziemia budynku głównego zlokalizowany jest bufet ,,GROSIK”, w którym 
sporządzane i wydawane są posiłki i napoje. 
W salach audytoryjnych zainstalowany jest sprzęt audiowizualny umożliwiający stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu systemów informatycznych. 
Budynek aulowy Uczelni wyposażony jest w bezprzewodowe systemy nagłaśniające, co pozwala na 
swobodne poruszanie się po sali. 
W każdym pomieszczeniu dydaktycznym istnieje możliwość podłączenia i użycia urządzeń do 
prezentacji przygotowanych przez wykładowców materiałów dydaktycznych w różnych formach. 
Wykładowca ma możliwość korzystania z takich urządzeń jak: 

- rzutniki pisma/przezroczy/foliogramów/slajdów, 
- odtwarzacze: kaset video, kaset magnetofonowych i płyt CD, 
- telewizory, 
- projektory multimedialne HP 6311 z ekranami projekcyjnymi (zainstalowane na stałe w 

następujących salach audytoryjnych: 327, 427, 527, 627, sali konwersatoryjnej 624 oraz 
Auli 1 i Auli 2), 

- tablice interaktywne „Qomo Hitevision” z projektorami multimedialnymi (zainstalowane na 
stałe w następujących salach audytoryjnych: 227, 727, 827, sali konwersatoryjnej 616, 816, 
oraz auli 2). 

Liczba tych urządzeń odpowiada obecnemu zapotrzebowaniem i w każdym momencie może ulec 
zwiększeniu. 
Przyjęty standard wyposażenia auli obejmuje m. in. wielkoformatowy ekran do prezentacji 
multimedialnej, bezprzewodowy system nagłośnienia, multimedialne komputery PC. Opisane 
systemy zwiększają efektywność prowadzonych zajęć, nie ograniczając technicznych możliwości 
prezentacji materiałów dydaktycznych. 
Laboratoria językowe mają do dyspozycji magnetowidy oraz magnetofony zapewniające optymalne 
warunki prezentacji dźwięku. 

Dzięki bardzo dobrej infrastrukturze Wyższa Szkoła Ekonomii , Prawa i Nauk Medycznych 
może na wysokim poziomie realizować główne funkcje ośrodka akademickiego - dydaktyczną i 
naukowo-badawczą. Może także zaspokajać potrzeby studentów i pracowników w zakresie kultury, 
wypoczynku, sportu i ochrony zdrowia. 

 
 
Biblioteka i Zasoby Biblioteczne  
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Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A 
Strona Internetowa: http://www.biblioteka.wseip.edu.pl/ 
Telefon: (041) 366-93-95 

 
Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
została założona 18 listopada 1998 r. 
Zgodnie ze Statutem Uczelni jest ona ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach 
naukowych, dydaktycznych i usługowych. 
Podstawową misją Biblioteki jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę 
wszystkich jej użytkowników. Głównym celem jest wspomaganie działalności dydaktycznej oraz 
naukowej pracowników i studentów poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
wszystkich posiadanych źródeł informacji. 
Biblioteka zlokalizowana jest w pomieszczeniu o powierzchni 232 m2  w głównym budynku 
dydaktycznym. Pracownicy biblioteki mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe, 3 drukarki, 
2 skanery, faks i 2 kserokopiarki. Z zasobów tych mogą korzystać studenci i pracownicy naukowo-
dydaktyczni. Wyposażenie Biblioteki jest wystarczające do realizacji głównych celów Biblioteki. 
Gromadzenie zbiorów odbywa się przez zakup, wymianę oraz dary. W skład zbiorów bibliotecznych 
wchodzą głównie książki (podręczniki), zbiory specjalne (kasety wideo, płyty CD i DVD), 
czasopisma w formie papierowej jak i online. 
 
Księgozbiór Biblioteki liczy 44 148 woluminów (stan na 01.09.2014 r.) 
Zakupy są dokonywane w oparciu o literaturę programową, bieżące zamówienia wykładowców i 
sugestie studentów oraz na podstawie oferty wydawców, księgarń i hurtowni (monitoring rynku 
księgarskiego). Zbiór cechuje się wysokim stopniem kompletności i aktualności. 
Systematycznie prowadzona jest wymiana Zeszytów Naukowych oraz innych wydawnictw o 
charakterze ciągłym z uczelniami na terenie całego kraju. Biblioteka zawarła 90 umów z innymi 
Uczelniami, a w księgozbiorze przybyło ponad 2500 Zeszytów Naukowych. 
Biblioteka udostępnia swoje zbiory zarówno na miejscu – w czytelni, jak i poza Bibliotekę, a także 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Z czytelni, która jest ogólnie dostępna, mogą 
korzystać wszyscy zainteresowani, natomiast z wypożyczalni osoby posiadające kartę biblioteczną. 
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Funkcjonowanie Biblioteki oparte jest na systemie 
informatycznej obsługi SOWA. Studenci przez swoje indywidualne konto mogą zamawiać, 
rezerwować, przedłużać termin zwrotu podręczników. Katalog biblioteki dostępny jest na stronie 
www.biblioteka.wseip.edu.pl 
W czytelni znajduje się 67 miejsc do pracy indywidualnej, w tym 15 stanowisk komputerowych. 
Studenci mają możliwość utrwalania treści na własnych nośnikach elektronicznych. Na terenie 
Uczelni jest dodatkowo kilkanaście sal komputerowych, działających na zasadzie czytelni 
internetowej. 
Biblioteka posiada bogaty zbiór czasopism fachowych. Obecnie w ciągłej prenumeracie jest 57 
tytułów, w tym 3 zagraniczne. 
W czytelni udostępniony jest system informacji prawnej LEX. 
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W ramach projektu Wirtualna Biblioteka Nauki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, uzyskała dostęp do baz danych 
umożliwiających przeglądanie elektronicznych wersji czasopism, wydawnictwa Elsevier, Springer, 
Web of Science oraz Web of Knowledge. 
Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość - Finanse - Samorząd: Wiedza 
on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. 
Biblioteka uczestniczy w programie e-publikacje Nauki Polskiej. 
Biblioteka prowadzi również sprzedaż dzieł publikowanych przez Wydawnictwo WSEPiNM 
(podręczniki i skrypty, materiały konferencyjne, raporty z badań, monografie, itp.) 
 

Godziny pracy biblioteki, w tym czytelni internetowej  
poniedziałek –nieczynne 
wtorek 8.00 - 16.00  
środa 8.00 - 16.00  
czwartek 8.00 - 16.00 
piątek 10.00 - 18.00  
sobota 8.00 - 16.00 
niedziela –9.00-13.00 
 
 
 

Dostęp do komputerów i Internetu  
 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w 
Kielcach dysponuje nowoczesną bazą informatyczną, obejmującą 6 pracowni komputerowych, 
wyposażonych łącznie w 90 zestawów stacji roboczych HP DC7600 i HP DC7800, monitorów HP 
L1706 i kamer internetowych. Komputery te zapewniają sprawne funkcjonowanie pracowni. 
Studenci wykorzystują zarówno komercyjne oprogramowanie, jak i oprogramowanie open source. 
Wśród narzędzi informatycznych należy przede wszystkim wspomnieć o oprogramowaniu Adobe 
Indesign, Blender, Borland C++Builder 6, Borland Delphi 7, Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2), 
Filzip 3.06, Firebird 1.5.4, J2SE Runtime Environment 5.0, Java(TM) SE Development Kit 6, 
Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Virtual PC, Microsoft Windows Logo, 
Mulimedia Logic, NetBeans IDE 5.5, NetMeeting, 
Roxio CinePlayer, Scilab, SharpDevelop 2.2, The 
GIMP, TightProjector 1.0.1, XAMPP 1.5.5, 
PuTTY, Eclipse, Turbo Pascal 5.5, Turbo C 2.01, 
ASEM51- assembler 8051, Pakk 1 symulator - 
emulator systemu uP 8051, Office Visio 
Professional 2007 (Polish), Visual Studio 2008 
Professional Edition (English), CorelDraw 
Graphics Suite X3, Adobe Creative Suite 3 Web 

 

Pracownia komputerowa 
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Premium, Adobe Photoshop CS2, oprogramowanie do skanerów HP G3010 - bundled software, 
oprogramowanie do oscyloskopów OWON DS_WAVE, oprogramowanie do multimetrów 
cyfrowych MULTIMETER i LCR METER, oprogramowanie do robotów Parallax, Statistica 
(licencja dostępna dla wszystkich studentów i pracowników do roku ubiegłego), Flash 
Professional 8, Autodesk Autocad, Autodesk Inventor i in. Dla potrzeb Wydziału Prawa zakupiono 
licencję na oprogramowanie LEX OMEGA. 

Wszystkie komputery dołączone są do sieć Ethernet z nośnikiem miedzianym oraz 
światłowodowym o przepustowości do 1Gb/s. Łącze internetowe z siecią szkieletową PIONIER 
zapewnia synchroniczny dostęp do Internetu o przepustowości 100Mb/s. Sieć wyposażona jest w 
nowoczesne przełączniki sieciowe HP serii 4300, 5300 oraz 2600, co zapewnia jej wysoki poziom 
niezawodności. Budynki dydaktyczne posiadają również sieć bezprzewodową w standardzie 54 
Mb/s. Uczelnia podpisała umowę z konsorcjum Eduroam, na podstawie której studenci i 
wykładowcy mają dostęp do Internetu w innych placówkach edukacyjnych na terenie całego świata 
(www.eduroam.org). 

W ramach projektu „Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie 
nowej specjalności” (POKL.04.01.01-00-117/09) dokonano znaczących zakupów sprzętu m.in.: 8 
tablic interaktywnych, 30 licencji na oprogramowanie do grafiki 3D, laboratorium mobilne (20 
komputerów przenośnych do pracowni komputerowej, które mogą służyć do celów szkoleniowych, 
także poza murami Uczelni), zestaw frezarka 3D + skaner, 7 projektorów multimedialnych, ploter. 
Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła ok. 250.000 zł. Zrealizowane zakupy są 
wykorzystywane do celów dydaktycznych oraz do organizacji szkoleń ukierunkowanych na 
zagadnienia informatyczne. 

System serwerów wspomagających proces dydaktyczny oraz przetwarzanie danych 
studentów składa się obecnie z 7 serwerów głównych firm HP oraz Dell i 5 serwerów 
pomocniczych. Dzięki tak rozbudowanej bazie serwerowej Uczelnia ma zdolność dostarczania 
wielu usług IT. Wdrożone oprogramowanie zawiera moduły planowania i rozliczania zajęć 
dydaktycznych, prowadzenia elektronicznej kartoteki studentów (grupy, oceny, czesne itd.), 
udostępniania danych studentom i wykładowcom przez Internet, czy też wymiany informacji drogą 
elektroniczną. 

Baza materialna w zakresie infrastruktury informatycznej Uczelni obejmuje ponadto: 90 
standardowych komputerów w 6 pracowniach używanych do kształcenia studentów w zakresie 
ogólnej wiedzy informatycznej (znajdują się one w budynku przy ul. Karczówkowskiej 27); 10 
tablic interaktywnych; 13 rzutników multimedialnych w aulach i salach konwersatoryjnych 
wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych; rzutniki pisma/przezroczy/foliogramów/slajdów 
wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych; 5 aparatów cyfrowych Minidisc (wykorzystywane 
są przez redaktorów „Kuriera Studenckiego”); 2 kamery cyfrowe (dla potrzeb dydaktyki); kamera 
IP (transmisje internetowe); 15 kserokopiarek; 20 accesspointów (sieć bezprzewodowa oraz 
dydaktyka); 5 kiosków multimedialnych; 40 komputerów pracujących na potrzeby administracji 
Uczelni; 15 komputerów w czytelni internetowej (Biblioteka WSEPiNM). 
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Duża liczba serwerów umożliwia realizowanie wielu przedsięwzięć dydaktycznych 
i pozadydaktycznych, wykorzystujących możliwości, jakie oferuje 
dostęp do Internetu, są to m. in.: 
platforma e-learningowa moodle,  
platforma e-wsepinm, 
economus.wsepinm.edu.pl, 
budzik.wsepinm.edu.pl,  
kreator.wsepinm.edu.pl. 
Uczelnia dysponuje 6 laboratoriami komputerowymi oraz 7 
laboratoriami specjalistycznymi:  

- laboratorium techniki mikroprocesorowej i architektury 
komputerów, 

- laboratorium grafiki, 
- laboratorium automatyki, 
- laboratorium elektrotechniki i metrologii, 
- laboratorium elektroniki i techniki cyfrowej, 
- laboratorium fizyki. 

 
Wyposażenie tych laboratoriów zostało 

częściowo sfinansowane ze środków unijnych - 
zakupiono w sumie 160 nowoczesnych zestawów 
komputerowych. Każde laboratorium komputerowe 
posiada szerokopasmowy do sieci internetowej, 
a Uczelnia dysponuje połączeniem światłowodowym z 
ogólnopolską siecią PIONIER o przepustowości 100 
Mb/s.     

W Bibliotece WSEPiNM znajduje się czytelnia 
internetowa z 15 komputerami podłączonymi do 
Internetu i sieci uczelnianej. Studenci mogą korzystać z czytelni internetowej w godzinach pracy 
Biblioteki. Dostęp do Internetu dla studentów zapewniony jest także poprzez kioski znajdujące się 
w korytarzach Uczelni, których studenci mogą korzystać codziennie w godzinach 8.00 – 21.00. 
Dostęp do sieci uczelnianej i Internetu za pośrednictwem własnych komputerów przenośnych i 
innych urządzeń posiadających karty WiFi zapewnia system punktów dostępowych sieci 
bezprzewodowej czynny całą dobę. 

 
II.10.  Programy międzynarodowe (international programmes) 

 
WSEPiNM współpracuje na podstawie podpisanych umów bilateralnych.  

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych posiada Uniwersytecką Kartę Erasmusa 
(Erasmus Charter for Higher Education under the Erasmus+ Programme) i oznaczona została 
„kodem Erasmusa”: PL KIELCE05. Karta Erasmusa uprawnia Uczelnię do uczestnictwa w 
Programie do roku akademickiego 2019/20 oraz do ubiegania się o dofinansowanie wymiany 

 
Kioski multimedialne 

Pracownia informatyczna 
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studentów i kadry, uczestnictwa w projektach wielostronnych oraz praktyk studenckich w 
przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej. 
Współpraca międzynarodowa Uczelni realizowana jest za pośrednictwem jednostki organizacyjnej 
– Akademickiego Centrum Studiów Europejskich (ACSE). Studenci mogą odbywać część studiów 
za granicą na mocy porozumień z uczelniami partnerskimi. Studiujący za granicą otrzymują 
dofinansowanie ze środków programu Erasmus w kwocie do 600  EUR  miesięcznie. Czas trwania 
studiów zagranicznych wynosi od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego. Uczelniami partnerskimi 
WSEPiNM w ramach programu Erasmus w aspekcie możliwości współpracy dla studentów i 
pracowników w roku akademickim 2013/2014 są: 

- Hochschule Mittweida (Niemcy) - umowa przewiduje wymianę studentów na okres 6 
miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- School of Business Administration Turiba (Łotwa) - umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 6 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Baltic International Academy (Łotwa) - umowa przewiduje wymianę studentów na okres 6 
miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Klaipeda Business and Technology College (Litwa) - umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 3 lub 6 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych;  

- Universidad Antonio de Nebrija (Hiszpania) – umowa przewiduje wymianę studentów na 
okres 9 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) – umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 9 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Universidad Internacional de Cataluna (Hiszpania) – umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 9 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Instituto Superior de Novas Profissões (Portugalia) – umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 9 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Kowno (Litwa) - umowa przewiduje wymianę 
studentów na okres 3 miesięcy lub 1 semestr oraz wymianę pracowników naukowo-
dydaktycznych; 

- Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, (Słowacja) - umowa przewiduje wymianę 
studentów na 1 semestr oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Soukroma vysoka skola ekonomickych studii, Praga, (Republika Czeska) - umowa 
przewiduje wymianę studentów na 9 miesięcy oraz wymianę pracowników naukowo-
dydaktycznych; 

- Vysoka skola obchodni, Praga (Republika Czeska) - umowa przewiduje wymianę 
studentów na 1 semestr oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Biznesa Augstskola „Turiba”, Ryga (Łotwa) - umowa przewiduje wymianę studentów na 1 
semestr oraz wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych; 

- Uniwersytet w Nigde (Turcja) - umowa przewiduje wymianę studentów na 1 semestr oraz 
wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Studenci mogą także korzystać z bogatej oferty praktyk zagranicznych w renomowanych 
instytucjach w całej Europie – od Wysp Kanaryjskich po Estonii. 
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Inne formy współpracy zagranicznej WSEPiNM   
 

Zgodnie z misją edukacyjną i społeczną, Uczelnia od pierwszych lat swojej działalności trwale 
współpracuje z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, zwłaszcza samorządowym w 
naszym regionie. Współpraca ta pozwoliła na włączenie się w realizację europejskich programów 
współpracy, które traktowane są jako istotny czynnik rozwoju naukowego własnej kadry oraz 
procesu wzrostu innowacyjności kształcenia. 
WSEiP w ramach polityki ciągłego rozwoju podejmuje działania dotyczące współpracy 
międzynarodowej, co znalazło odzwierciedlenie w następujących działaniach: 

- realizacja projektu w ramach programu Tempus – Phare - Polityka regionalna na obszarach 
słabo rozwiniętych z Wirtschaftsuniversität Wien (Austria) i Zenit Foundation – Zenit 
International w Östersund (Szwecja), Mid-Swedish University (Szwecja); prowadzone 
badania dotyczyły ważnych dla regionu świętokrzyskiego problemów: bezrobocia ludzi 
młodych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ekologii, zasobów mieszkaniowych oraz 
wizerunku i postrzegania Kielc przez mieszkańców miasta; 

- Akademickie Centrum  Studiów Europejskich (ACSE) - jednostka odpowiedzialna za 
współpracę międzynarodową Uczelni - zainicjowało i koordynuje m.in. robocze kontakty z 
uczelniami zagranicznymi (International Bussiness Academy Kolding, Kaunas Business 
College, TU Magdeburg, TU Norymberga, Münich Business School, Państwowa Akademia 
Finansowa we Lwowie, Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem we Lwowie,  
Mittweida Hochschule, Jyvaskala Polytechnic i in.);  

- w październiku 2005 r. uruchomiony został w Uczelni - pierwszy w regionie - program 
MBA, walidowany przez jedną z czołowych europejskich szkół biznesu – RSM Erasmus 
University w Rotterdamie; 

- Uczelni uczestniczyła w jednym z największych unijnych projektów w zakresie nauczania 
języków obcych: „Europejskie Portfolio Językowe On-line” wraz z uniwersytetami z Francji, 
Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i Norwegii (program Socrates–Lingua). Celem projektu 
LOLIPOP było przeniesienie używanego powszechnie w krajach UE Europejskiego Portfolio 

Językowego w przestrzeń cyfrową oraz wzbogacenie go o elementy interkulturowe. 
European Language Portfolio Online funkcjonuje w wirtualnym otoczeniu edukacyjnym 
moodle, które już uruchomione na serwerze WSEiP i z którego korzystają studenci 
akredytowanego kierunku. Odrębną część projektu stanowiły badania nad efektywnością 
nauczania języków obcych na odległość; 

- wspólnie z Instituto Formazione Operatori Aziendali w Reggio Emilia pracownicy Wydziału 
realizowali projekt – Rozwój kluczowych kompetencji dla anten szkoleniowych w Europie 

DOCTAE (budowa sieci instytucji wspierających rozwój szkoleń zawodowych dla potrzeb 
mśp); DOCTAE - to sieć uczelni, szkół, instytucji szkoleniowych i innych organizacji, 
działających na rzecz unowocześnienia i integracji systemów edukacji zawodowej w ramach 
UE. Wspólnie podejmowane działania skupiają się na trzech obszarach działań: 

o wspieraniu nauczycieli i trenerów, profesjonalnej, doskonale wykwalifikowanej 
i elastycznej grupy zawodowej, pozwalającej na skuteczną realizacje idei 
kształcenia przez całe życie; 
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o wykształceniu Wzorcowych Trenerów, osób zdolnych do przewidywania i 
wpływania na rozwój europejskiego systemu zawodowego kształcenia 
ustawicznego, którzy w trakcie szkoleń przekazują nowe umiejętności, 
pobudzają świadomość europejską oraz promują mobilność międzynarodową i 
partnerstwo różnorodnych organizacji edukacyjnych (3 pracowników Wydziału 
uzyskało certyfikat EUTA – European Union Training Antenae);  

o rozwijaniu sieci i wykorzystaniu efektu skali działalności poprzez ściślejszą 
współpracę oraz przyłączanie się nowych członków – instytucji szkoleniowych, 
innych sieci, władz lokalnego i centralnego szczebla; 

- Uczelnia jest członkiem European Economic Interest Group „Ulixes” (Włochy), realizującej 
programy szkoleniowe i badawcze we współpracy z Komisją Europejską. Wraz z partnerami 
z grupy „Ulixes” WSEiP złożyła kilka projektów do programów unijnych, dotyczących m.in. 
wymiany pokoleniowej w firmach rzemieślniczych oraz szkoleń na rzecz rozwoju turystyki; 

- pracownicy Uczelni w latach 2008-2010 realizowali program Grundtvig, który dotyczył 
edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany był do organizacji działających 
w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Przedmiotem było 
wypracowanie, wspólnie z innymi partnerami, metodologii wzbudzania przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi, pochodzących z terenów nie faworyzowanych; 

- z inicjatywy studentów i pracowników Uczelni w 2005 r. powstało Centrum Budzenia 
Inicjatyw Młodzieżowych. Jej członkami są przede wszystkim trenerzy, pracownicy 
organizacji młodzieżowych oraz studenci WSEPiNM i innych kieleckich uczelni, którym 
bliskie są idee społeczeństwa obywatelskiego i edukacji nieformalnej.  Misją CBIM jest 
szeroko rozumiana edukacja na rzecz obywatelstwa europejskiego na poziomie lokalnym, 
narodowym i międzynarodowym. 

 
II.11.  Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych 
           (practical information for mobile students)    
  
 Kandydaci na studentów, studenci i inne zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje nt. 
Uczelni przy stanowisku recepcyjnym Uczelni na parterze. 
  
Dane adresowe, ułatwiające kontakt z Uczelnią:  

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 
25-713 Kielce, ul. Jagiellońska 109A 
tel.:  0048 (41) 345 52 56, 345 69 19, 345 13 13   
fax:  0048 (41) 345 78 88 
e-mail:  wsepinm@wsepinm.edu.pl  
www.wsepinm.edu.pl 

  
Informacje na temat życia w Kielcach, użyteczne adresy, rozkład jazdy komunikacji 

miejskiej oraz multimedialne plany miasta można znaleźć na stronach internetowych:  
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• Urzędu Miasta Kielce 
• Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

  
 

II.12.  Kursy j ęzykowe (language courses) 
W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipi ńskiego w Kielach zlokalizowane jest Centrum Egzaminacyjne British Council posiada 
status Platinum Centre University of Cambridge ESOL. 

Wszystkie oferowane egzaminy (poza egzaminami wstępnymi na uczelnie brytyjskie) 
można zdawać w sesjach ogólnodostępnych, jak i zamkniętych (organizowanych na życzenie 
instytucji rejestrującej grupę kandydatów w pomieszczeniach przez nią udostępnionych). 
Pełna lista terminów sesji egzaminacyjnych dostępna jest w Centrum oraz w wyszukiwarce 
egzaminów. 

Uczelnia organizuje także dodatkowe kursy językowe z dla studentów i absolwentów w 
bardzo atrakcyjnych cenach. Ponadto dla studentów zagranicznych Uczelnia organizuje kurs języka 
polskiego. 
 

 
II.13.  Praktyki (internships) 
 
Wyższa Szkła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych organizuje w ramach programu kształcenia 
praktyki zawodowe, stanowiące integralną część studiów. Studenci mają możliwość poznać 
organizację przedsiębiorstwa - jego strukturę, metody pracy, systemy informatyczne, planowanie, 
kierowanie zespołami ludzkimi oraz różne aspekty jego działalności (finansowe, organizacyjne, 
prawne, marketingowe itp.) .  
WSEPiNM proponuje następujące formy studenckich praktyk zawodowych: 
 - praktyka organizowana przez uczelnię (student korzysta z oferty, wynikającej z 
 porozumień zawartych przez WSEPiNM z przedsiębiorstwami i instytucjami lub podejmuje 
 pracę/praktykę w jednostkach organizacyjnych uczelni, w ramach obozu naukowego bądź 
 projektów zleconych uczelni); 
 - praca indywidualna (student sam proponuje przedsiębiorstwo/instytucję do odbycia 
 praktyki; akceptowana jest również praca na podstawie umowy o pracę lub umów 
 cywilnoprawnych oraz prowadzenie własnej firmy). 
 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEPiNM odbywają praktyki zawodowe po II 
roku studiów I stopnia. Trwają one nie krócej niż cztery tygodnie. Odbywają się  
w instytucjach i przedsiębiorstwach wybranych przez studentów, przy czym Uczelnia oferuje 
pomoc i pośrednictwo w wyszukaniu miejsc odbywania praktyk.  
  Wymaga się, by program praktyk zawodowych był związany ze studiowanym kierunkiem 
kształcenia.   
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II.14.  Obiekty sportowe (sports facilities) 
 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych nie posiada własnych obiektów 
sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego i imprezy sportowe organizowane przez Uczelnię 
odbywają się w obiektach wynajmowanych w następujących miejscach: na basenie przy Szkole 
Podstawowej nr 27 (ul. Toporowskiego 96), w hali sportowej (ul. Żytnia 1) oraz w sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 (ul. Zimna 16).   

 
II.15.  Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne (exstra-mural and leisure activities) 
 Organizacje studenckie i Biuro Karier (student associations)  
 
 Wśród organizacji studenckich WSEPiNM oraz organizacji międzyuczelnianych, w pracach których 
zaangażowani są studenci akredytowanego kierunku, wymienić należy: 

- Koło Młodych Ekonomistów €conomu$,  

- Koło Młodych Politologów, 
- Międzyuczelniane Stowarzyszenie Studentów Informatyki C4, 
- Młoda Europa, 
- Koło Naukowe „Per aspera ad astra”, 
- Koło Komunikacja Społeczna, 
- Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy, 
- Studenckie Koło Naukowe „Medicus”, 
- Koło Naukowe „Obieżyświat”, 
- Świętokrzyskie Studenckie Forum BCC w Kielcach, 
- Samorząd Studencki, 
- MONSSUN, 
- Świętokrzyskie Studenckie Forum Business Center Club, 
- AIESEC Komitet Lokalny Kielce, 
- Klub Akademickiego Związku Sportowego. 

 
Działalność tych organizacji przyczynia się do rozwijania u studentów takich cech jak samorządność, 
przedsiębiorczość, pozytywna rywalizacja, postawy odpowiedzialności społecznej, a tym samym wpisuje się 

w realizację misji Uczelni, przyczyniając się do kształcenia specjalistów na miarę społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.  
 Koło Młodych Ekonomistów „€CONOMU$” to najstarsze spośród działających w Uczelni 
kół naukowych i jedna z najprężniej działających w WSEPiNM organizacji studenckich. Koło 
istnieje od 2001 roku, posiada swój statut oraz władze. Jest samorządną organizacją o charakterze 
naukowym i samokształcącym. Opiekunem Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału. 
Celem działalności KME, zgodnie z jego statutem, jest propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród 
studentów, prowadzenie prac naukowo-badawczych, stwarzanie możliwości praktycznego 
wykorzystania zdobywanej podczas studiów wiedzy, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i 
interpersonalnych członków Koła oraz promowanie Uczelni w lokalnym środowisku. Realizując te 
cele młodzi ekonomiści pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych organizują 
warsztaty naukowe, spotkania z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego w 
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formie salonów ekonomicznych, prowadzą własne badania naukowe, uczestniczą w konkursach z 
dziedziny ekonomii i zarządzania. Członkowie Koła rozwijają swoją wiedzę i zainteresowania z 
zakresu nauk ekonomicznych organizując cykliczne spotkania poświęcone dyskusjom o tematyce 
społeczno-gospodarczej, podsumowywaniu zrealizowanych inicjatyw oraz planowaniu przyszłych, 
a także nawiązując kontakty z innymi organizacjami studenckimi, działającymi w obszarze 
zainteresowań Koła. Efekty prowadzonych badań naukowych oraz opracowane przez członków 
Koła artykuły naukowe są prezentowane podczas konferencji w Uczelni, w szczególności w czasie 
corocznych Konferencji Studenckich Kół Naukowych, oraz w innych ośrodkach akademickich w 
regionie, w kraju i za granicą. Prezentowane prace zwykle zwieńczone są publikacjami w 
uczelnianych wydawnictwach. Członkowie Koła włączani są również w działalność naukowo-
badawczą Wydziału. Praktycznemu wykorzystaniu wiedzy związanej z ekonomią służy współpraca 
z lokalnymi przedsiębiorcami i jednostkami administracji samorządowej, z udziałem których Koło 
organizuje bezpłatne szkolenia dla studentów z zakresu przedsiębiorczości, inwestycji, funduszy 
Unii Europejskiej czy rozwoju personalnego. Studenci – członkowie Koła wykorzystują również 
wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach, prowadząc bezpośrednie akcje polegające np. na 
bezpłatnej pomocy mieszkańcom Kielc w wypełnianiu podatkowego zeznania rocznego PIT-37.  
 
Samorząd Studencki - Samorząd jest niezależną reprezentacją studentów, wyłanianą w wyborach 
bezpośrednich przez wszystkich studentów Uczelni. Uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej, 
Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Stypendialnej. Jego przedstawiciele 
uczestniczą w pracach najważniejszego organu kolegialnego WSEPiNM – Senatu, mając wpływ na 
podejmowanie decyzji dotyczących społeczności studenckiej. Samorząd Studencki współpracuje z 
Parlamentem Studentów RP, uczestniczy w jego konferencjach i deleguje swych przedstawicieli na 
zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Jest też członkiem MONSSUN. 

 
 MONSSUN - Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni 

 Niepaństwowych jest organizacją, będącą reprezentacją studentów niepaństwowych szkół wyższych 
 w relacjach z organami administracji państwowej i innymi uczelniami.  

 
AISEC – od 2000 r. działa międzynarodowe stowarzyszenie studentów uczelni ekonomicznych 
AIESEC. Koło uczelniane tej organizacji jest stowarzyszone z Komitetem Lokalnym AIESEC w 
Kielcach. Jego członkowie biorą udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, służących 
edukacji ekonomicznej środowiska,  np. Dni Edukacji i Kariery, salony ekonomiczne, konferencje 
studenckich kół naukowych. Ważną częścią działalności  są szkolenia, treningi, wyjazdy 
edukacyjne, służące samokształceniu, pobudzaniu przedsiębiorczości i  kreatywności.  

 
Zrzeszenie Studentów Polskich – w Uczelni  działają struktury Zrzeszenia Studentów 
Polskich – organizacji stawiającej sobie za cel integrację środowiska studenckiego, poprzez 
realizację projektów edukacyjnych, turystycznych, rozrywkowych. Jego członkowie angażują się w 
niemal wszystkie  ważniejsze przedsięwzięcia studenckie (Juwenalia, Otrzęsiny, Halloween, itp.). 

 

Klub Uczelniany AZS - powstał z inicjatywy Kierownika Studium WFiS w listopadzie 1999 roku. 
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W swej działalności klub uczelniany AZS korzysta z funduszy Zarządu Głównego AZS oraz 
środków uczelni.  
W ramach klubu  AZS działają następujące sekcje: 

- piłki siatkowej kobiet i mężczyzn  
- piłki nożnej  
- judo kobiet i mężczyzn 
- turystyki górskiej 
- narciarska 
- pływacka 

 

Biuro Karier  WSEPiNM istnieje od 2002 r. Zajmuje się przede wszystkim: 

- tworzeniem i udostępnianiem pracodawcom bazy danych studentów i absolwentów 
WSEPiNM  poszukujących pracy;  

- tworzeniem i udostępnianie studentom i absolwentom bazy danych firm i ofert pracy;  
- organizowaniem warsztatów i szkoleń;  
- udzielaniem porad w zakresie wyboru drogi i kariery zawodowej w oparciu o rozmowę 

i testy psychologiczne;  
- rozpowszechnianiem informacji o studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach 

podwyższających kwalifikacje zawodowe;  
- udzielaniem informacji o stażach, praktykach, stypendiach krajowych i zagranicznych;  
- organizowaniem giełd pracy, targów pracy oraz prezentacji firm w Uczelni; 
- prowadzeniem analiz i ocenami rynku pracy. 


