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STRATEGIA ROZWOJU
Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach

na lata 2020 – 2030

WSTĘP
Edukacja jest fundamentem rozwoju współczesnego świata. W 2000 roku na szczycie Rady
Europejskiej w Lizbonie, państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły za główny cel: ,,uczynienie
gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną
do trwałego zrównoważonego rozwoju, któremu towarzyszyć będzie wzrost liczby lepszych miejsc
pracy oraz większa spójność społeczna”.

Osiągnięcie powyższego celu warunkuje odpowiednie funkcjonowanie systemów kształcenia we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Strategia rozwoju Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach uwzględnia politykę edukacyjną państwa, jak
również wpisuje się w Strategię Rozwoju miasta Ryki.

Wyraźnego podkreślenia wymaga też przyjęta w Strategii LSW formuła służebnej funkcji edukacyjnej
poziomu akademickiego względem społeczności pobliskich jednostek osadniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem uboższych warstw ludności.

Strategia rozwoju uczelni jest dokumentem programowym określającym główne cele i zadania służące
rozwojowi uczelni w latach 2020 – 2030.

Strategia rozwoju LSW składa się z Wizji Uczelni, Misji uczelni oraz Celów przyjętych do realizacji.
Każdy cel posiada ogólny zarys programu – Cel Strategiczny, oraz szczegółowe – cel taktyczny i cel
operacyjny. Wskazano także potencjalne zagrożenia jak i okoliczności sprzyjające osiągnięciu
zaplanowanych efektów.

Szczegółową wersję poszczególnych programów, a zwłaszcza zadania, dzięki którym cele
strategiczne zostaną osiągnięte przez sposoby monitorowania i ewaluacji opracowała powołana
wspólnie przez Senat i Założyciela, Komisja.

Realizatorami przyjętej strategii powinny być nie tylko wszystkie jednostki organizacyjne uczelni, ale
także społeczność akademicka (nauczyciele i studenci). Konieczne jest również zaangażowanie
organów administracji samorządowej, lokalnych partnerów społecznych, a także pracodawców,
organizacji pozarządowych, środowisk politycznych, placówek oświatowych i szkół wyższych
funkcjonujących w województwie.

Władze uczelni powinny nieustannie tworzyć lobbing na rzecz realizacji przyjętych kierunków rozwoju,
wspierać i łączyć powstające inicjatywy zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym
uczelni.

Reasumując głównym założeniem strategii jest doskonalenie jakości pracy Uczelni w zakresie
wybranych celów strategicznych. Możliwość przekształceń LSW w uczelnię akademicką w dużej
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mierze będzie zależała od potencjału gospodarczego Uczelni oraz różnych form wsparcia przez
jednostki samorządu terytorialnego.

METODOLOGIA
Strategii jest tyle, ile Uczelni chcących odnieść sukces rynkowy. Dla celów dydaktycznych przez
pojęcie strategii rozumieć należy zespół decyzji w następujących dziedzinach:

1. Wyboru kierunku działania w zakresie produktu, rynku, technologii;
2. Określenia ilościowych celów ekonomicznych;
3. Rozmieszczenia zasobów organizacji dla realizacji założonych celów.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach chcąc odnieść sukces rynkowy zmuszona była opracować własną
strategię. Strategia jest niczym innym jak nadaniem kierunku działania Uczelni w długim okresie
czasu.

Punktem wyjścia w procesie tworzenia strategii jest posiadanie Wizji danego przedsięwzięcia, czyli
pomysłu na realizację zamierzeń. Następnym krokiem jest określenie Misji, którą z kolei należy
przełożyć na cele i rozpisać na zadania.

WIZJA UCZELNI

Wizja jest podróżą, w którą wyrusza nasz umysł, zaczynającą się od spraw znanych, a kończącą się
na nieznanym, tworząc przyszłość na podstawie składania bieżących faktów, nadziei, marzeń,
niebezpieczeństw i możliwości.

Wizja rozwoju jest projekcją przyszłego stanu Uczelni, jaki zamierzają osiągnąć: senat, władze uczelni
i społeczność akademicka. Podstawą do sformułowania Wizji jest oczekiwana rola, jaką ma odgrywać
Uczelnia, w tym w szczególności: kierunki kształcenia, liczba studiujących, warunki kształcenia oraz
szeroko rozumiana działalność naukowa. Przyjęta Wizja stanowi podstawę do wyznaczenia celu
strategicznego i celów szczegółowych, przekładających się na programy operacyjne, poprzez które
senat i władze rektorskie będą realizować wyznaczone cele, dążąc do osiągnięcia stanu
sprecyzowanego w wizji.

Wstępny projekt Wizji rozwoju Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach został ostatecznie wypracowany
przez Kolegium rektorskie i Rektora LSW.

Ostateczna wersja została wypracowana przez Komisję Senacką, a następnie zaakceptowana przez
Senat Uczelni w następującej treści:

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, prowadząca na kierunku Pedagogika studia wyższe na
poziomie licencjackim, jest Uczelnią realizującą wizję posiadania statusu o pełnych prawach
akademickich kształcącą na wysokim, europejskim poziomie, otwartą na innowacyjne
wyzwania stawiane przez nową rzeczywistość prawną, realizująca proces
naukowo-dydaktyczny na rzecz kształcenia młodzieży w kraju i za granicą.

MISJA UCZELNI

Misja jest czymś bardziej konkretnym od wizji. Misja to deklaracja celów działalności firmy, bieżących i
przyszłych operacji związanych z produktem usługą lub rynkiem. Zarówno w opisie wizji, jak i
sformułowaniu misji nie ma miejsca dla wielkości ilościowych oraz konkretnych przedziałów i dat.
Poprzez określenie misji Uczelnia może

1. Osiągnąć świadomość jednolitego celu w organizacji;
2. Dostarczyć bazę dla alokacji środków w ramach organizacji;
3. Stworzyć podstawy dla właściwego użytkowania środków, będących w dyspozycji organizacji;
4. Określić zasady budowy klimatu wewnątrz organizacji;
5. Dostarczyć pracownikom możliwości wyrażania zbioru oczekiwań;
6. Zasygnalizować odrębność.

STRUKTURA MISJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO
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1. Kandydaci na studia (kim są?);
2. Usługi (jaka jest główna usługa Uczelni?);
3. Rynki (gdzie Uczelnia jest zlokalizowana?);
4. Technologie (jakim sprzętem dysponuje Uczelnia?);
5. Koncentracja na rozwoju i zyskowności (jakie są cele ekonomiczne?);
6. Filozofia (jakie są podstawowe wartości i priorytety Uczelni?);
7. Własna koncepcja Uczelni (na czym polega przewaga konkurencyjna Uczelni?);
8. Publiczny wizerunek Uczelni (jaki jest jej pożądany wizerunek?);
9. Personel (jaki jest stosunek Uczelni do pracowników?).

Należy jednak pamiętać, że ujęcie wszystkich składników deklaracji Misji jest niemożliwe, bowiem
znaczyłoby to, że Uczelnia koncentruje się jednocześnie na wszystkich jej elementach, a to siłą rzeczy
jest niemożliwe, co podważa zaufanie klientów i bardzo często pracowników. Misja jest zbiorem celów
jakościowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia istnienia uczelni.

W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach określono następujące, najważniejsze obszary Misji:

1. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, aktywnie współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy
miasta i regionów, tworząc jednocześnie europejską przestrzeń edukacyjną;

2. Uczelnia w Rykach, jest szczególną wspólnotą dążącą do kreowania dobrego wizerunku
Uczelni oraz do utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych;

3. Podejmowane różnorodne działania, umacniają Uczelnię w roli wiodącego ośrodka silnie
wspierającego Ryki i subregion lubelski, które będą rozszerzały oferty kształcenia na
kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i
regionalne zapotrzebowanie rynku pracy;

4. W ramach Misji, w miarę możliwości wspierany jest rozwój samorządności studentów,
studenckiego ruchu naukowego, artystycznego i sportowego oraz szeroko rozumianej kultury
fizycznej i zdrowego stylu życia studentów;

5. W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, innowacyjnymi, badawczo-rozwojowymi i
kulturowymi w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy,
LSW w Rykach dąży do zagwarantowania bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej o
najwyższej jakości.

W Misji Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, już w momencie jej powołania uwzględniano specyfikę
rejonu oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek położonych na tzw. ,,ścianie wschodniej’’. Misją
uczelni w tak małym mieście jest danie szansy uzyskania odpowiedniej jakości wyższego
wykształcenia, wszystkim tym, którzy dotąd takiej szansy nie mieli. Najniższe w woj. lubelskim czesne
obowiązujące w Uczelni daje szansę podjęcia studiów wyższych dla wielu mieszkańców małych
miasteczek oraz środowiska wiejskiego tzw. „ściany wschodniej”. Kształcenie studentów w
specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy, przy wykorzystaniu w procesie kształcenia
najnowszych technik XXI wieku (komputery, Internet), kształcenie studentów przez starannie
dobranych pracowników dydaktycznych taką szansę przybliżają.

Wyznaczając Misję Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, senat i władze Uczelni przyjęły pewien
system wartości, wyznaczający kryteria wyboru zadań na rzecz całej społeczności akademickiej
Uczelni. Sformułowanie misji nastąpiło w wyniku konsultacji i dyskusji na posiedzeniach Kolegium
Rektorskiego, oraz senatu. Spełnianie Misji Uczelni, przekładającej się na zapewnienie najwyższej
jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu
europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i
zaszczytnym wyzwaniem.

Ostatecznie Senat Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, przy założeniu, że wypełnienie Misji będzie
tylko wtedy realne, gdy działania całej struktury organizacyjnej Uczelni, będą się przekładać się na
zapewnienie najwyższej jakości poziomu kształcenia, pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz
czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej, przyjął
wypracowaną następującą treść misji Uczelni:

Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i
kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym,
uczynimy wszystko, aby Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, będąc największą uczelnią w
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subregionie ryckim była użyteczna narodowi polskiemu poprzez bogatą i różnorodną ofertę
edukacyjną o najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb
europejskiego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców.

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego opracowano niniejszą Strategię jest diagnoza
obecnego stanu Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
Do opracowania Strategii powołana została Komisja Senacka.
Przyjęto następujące etapy tworzenia strategii:
1. Przygotowanie i opublikowanie tez do dyskusji, przygotowanych w grupach roboczych, na

podstawie:
2. Podsumowanie realizacji celów założonych w poprzedniej Strategii rozwoju Uczelni.
3. Syntezy przedstawionych diagnoz jednostek organizacyjnych oraz analizy uwarunkowań

wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania Uczelni;
4. Kierowanie dyskusją nad tezami w społeczności Uczelni;
5. Opracowanie diagnozy Uczelni z uwzględnieniem rezultatów dyskusji;
6. Przedstawienie Senatowi projektu diagnozy w celu jego przyjęcia w formie uchwały.

Opracowanie propozycji celów strategicznych (operacyjnych) i kierunkowych z uwzględnieniem:

1. Stanu Faktycznego
2. Perspektywy pozyskania finansowania:

2.1. Funduszy Europejskich;
2.2. Działalności własnej.

3. Strategii rozwoju województwa lubelskiego;
4. Strategii rozwoju oświaty w województwie lubelskim;
5. Regionalnej Strategii Innowacji na Lubelszczyźnie;
6. Strategii rozwoju Powiatu Ryckiego;
7. Strategii rozwoju Ryk;
8. Programów wspierania nauki i szkolnictwa wyższego;
9. Przedstawienie Senatowi projektów celów strategicznych (operacyjnych);
10. Opracowanie projektu proponowanych działań w celu osiągnięcia celów strategicznych,

operacyjnych i taktycznych;
11. Opracowanie projektu koncepcji wdrażania strategii i monitoringu;
12. Przedstawienie Senatowi projektu Strategii rozwoju Uczelni do roku 2028 w celu jego przyjęcia

w formie uchwały.

W toku dyskusji wyznaczono następujące obszary rozwoju:

1. Poprawa jakości i efektywności kształcenia.
2. Kształcenie dla pracy - praca po studiach.
3. Nauka, badania i rozwój kadr.
4. Rozwój infrastruktury uczelnianej oraz dostępu do Internetu.
5. Kształcenie ustawiczne i e-Edukacja.
6. Harmonizacja w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
7. Wdrożenie Innowacyjnej Technologii Zarządzania Uczelnią, kształcenia.

Uwzględniając doświadczenia Uczelni w zakresie aplikowania środków finansowych zdecydowano się
na przyjęcie wdrożenia strategii rozwoju uczelni do roku 2028 przy założeniu wydłużenia okresu jej
funkcjonowania na lata po roku 2028.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Kierunek „Pedagogika” usytuowany jest w głównym nurcie działań Uczelni. Traktowany jest jako
kierunek wiodący w Uczelni, a plany na najbliższą przyszłość przewidują spełnienie wszystkich
warunków umożliwiających wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na utworzenie na kierunku „Pedagogika” studiów II stopnia.

Wydział Pedagogiczny jest podstawową jednostką organizacyjną Lubelskiej Szkoły Wyższej w
Rykach. Funkcjonuje od początku jej utworzenia realizując cały proces kształcenia, wychowania i
badań naukowych. Koncepcja kształcenia w Uczelni, która jest najstarszą niepaństwową placówką
dydaktyczną w województwie lubelskim (rozpoczęła samodzielną działalność w Rykach z dniem 1
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września 1997 roku) obejmuje kształcenie całościowe, wszechstronne i w zakresie wszystkich
oferowanych modułów do wyboru - specjalności. Uczelnia realizuje obecnie jeden kierunek
kształcenia – pedagogika.

Program kształcenia na kierunku „Pedagogika’’ realizowany w Lubelskiej Szkole Wyższej ma
charakter autorski i wyrasta z pogłębionej analizy teorii i doświadczeń 20 lat funkcjonowania na rynku
edukacji, oraz badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i na
świecie, wpisujących się przede wszystkim w nurt humanistyczny w obszarze kształcenia przyszłego
nauczyciela i konstruktywistyczny w obszarze przygotowania go do pracy dydaktycznej.

Podstawowym celem kształcenia w Uczelni, jest nie tylko wyposażenie studenta w profesjonalną
wiedzę i określone umiejętności, ale przede wszystkim pomoc przyszłemu pedagogowi w odkrywaniu
własnej, niepowtarzalnej indywidualności. Kształcenie studentów musi być zatem procesem
indywidualnym, gdyż każdy człowiek jest niepowtarzalną osobowością. Budowanie profesjonalnych
kwalifikacji do zawodu związane jest w Uczelni procesem stawania się pedagogiem na drodze
osobistego rozwoju – poznawania własnych możliwości i ograniczeń, akceptowania siebie i innych,
kształtowania pozytywnego wyobrażenia o sobie jako pedagogu.

Dużą wagę w uczelni przywiązuje się w koncepcji do kwalifikacji psychologicznych pedagoga i jego
kompetencji społecznych, ponieważ stawanie się pedagogiem jest procesem indywidualnym i polega
przede wszystkim na poznawaniu siebie, rozumieniu psychologicznych mechanizmów zachowania
się człowieka oraz percepcji siebie i innych.

Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-kulturowa pociąga za sobą zmiany w „przepisie roli”
pedagoga oraz w treściach opisujących funkcje zawodowe. Nie bez znaczenia pozostają także
zmiany paradygmatyczne w obrębie samej pedagogiki, w tym dydaktyki ogólnej. Rezultaty badań nad
współczesną Placówką edukacyjną pokazują jakim deformacjom i splątaniom ulegają w praktyce
zasadnicze tezy konstruktywizmu. Dlatego też przygotowując do pracy przyszłych pedagogów, należy
zadbać nie tylko o szerokie podstawy teoretyczne budujące się na osiągnięciach współczesnej
wiedzy psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, ale także stawiać ich w sytuacjach
zadaniowych, w których niezbędna będzie analiza i namysł nad praktyką edukacyjną. W procesie
kształcenia, Uczelnia nawiązuje do koncepcji refleksyjnej praktyki, która neguje „techniczną
racjonalność” w kształceniu pedagogów. Współczesność nacechowana jest bowiem sytuacjami o
zmiennych, niepewnych i niedookreślonych warunkach, w których wiedza wystandaryzowana i
specjalistyczna okazuje się zawodna. Jedynie refleksja nad własną praktyką może stać się źródłem
nowej, profesjonalnej wiedzy. Organizowanie procesu nauczania oraz przekazywanie wiedzy, winno
w Uczelni być osią działań pedagoga, a tworzenie warunków do praktykowania przez podopiecznego
trudnej sztuki samodzielnego oraz społecznego zdobywania wiedzy, jej wytwarzania, dokonywania
wyborów oraz wartościowania wiedzy gotowej.

Kierunek procesu kształcenia w Lubelskiej Szkole Wyższej od sterowania do inspirowania rozwoju
wyraźnie wiąże się z dominacją określonego paradygmatu w pedagogice. Sterowanie rozwojem
osadzone jest w psychologii i pedagogice instrumentalnej, behawiorystycznej, które to konstruują
dyrektywne środowisko wychowawcze.

W Uczelni, zakłada się doktrynę od prostego przekazu do wprowadzania absolwenta w świat wiedzy.
Wprowadzanie studenta w świat wiedzy oznacza w istocie wprowadzanie go w konstruowanie wiedzy
i dociekanie jej indywidualnych oraz społecznie nadawanych znaczeń.

Lubelska Szkoła Wyższa, stawia się w rol ,,laboratorium’’ kształtowania kompetencji
porozumiewania się i łagodzenia konfliktów.

DIAGNOZA STANU OBECNEGO
Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonym w środki dydaktyczne, a przede wszystkim
powierzchniowo i funkcjonalnie przystosowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych budynkiem o
powierzchni użytkowej 3.400 metrów kwadratowych, 2 pomieszczenia dydaktyczne (małe aule), w
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których łącznie mieści się jednorazowo 260 studentów, aulę o powierzchni 189 m2, na 230 miejsc, trzy
sale komputerowe z 45 stanowiskami i jednostkami technicznymi, salę posiedzeń Senatu na 45
miejsc.

Wzrost poziomu jakości kształcenia wymaga pełnego wdrożenia pełnej infrastruktury
teleinformatycznej. Należy podkreślić, że Uczelnia zrealizowała założenia poprzedniej Strategii i dzięki
własnym Środkom finansowym stworzyła Autorski Elektroniczny Program Zarządzania Uczelnią z
wykorzystaniem Innowacyjnej Technologii Teleinformacyjnej.

Efektywne korzystanie z Internetu nie będzie wymagało umieszczenia blisko grup użytkowników usług
i zasobów, szczególnie tych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Widoczne efekty edukacyjne i
oświatowe z zastosowania Internetu będą uzyskane dzięki posiadanemu przez Uczelnię dostępu do
treści cyfrowych i odpowiednich aplikacji nowej generacji (np. telenauczania). Uczelnia rozpoczyna
wdrażanie programu wyposażenia Studentów w modemy dostępowe do sieci szerokopasmowych
udostępnionych Uczelni przez Operatora sieci T- Mobail – ekskluzywna umowa i wspólny pilotażowy
projekt.

Poziom edukacji i oświaty w subregionie ryckim będzie wzrastał, ponieważ Lubelska Szkoła Wyższa w
Rykach wdraża możliwość prowadzenia badań naukowych za pośrednictwem pełnego dostępu do
zasobów naukowych i do wirtualnych laboratoriów (urządzeń i danych).

Do ważniejszych zadań w ramach kierunku rozwoju należą:

1. Dalszy rozwój Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią, wspierającego Uczelniany
System Zapewnienia Jakości Kształcenia z pełnym dostępem do Internetu;

2. Podjęcie działań na rzecz uzyskania statusu administratora lokalnej Sieci Internetowej.

3. Tworzenie wirtualnych 3D sal wykładowych wyposażonych w środki interaktywnej komunikacji
Student- Uczelnia -Wykładowca

4. Stworzenie i racjonalne wykorzystanie w Bibliotece Ośrodka Informacji Naukowej z
Multimedialnym Centrum Informacyjnym i Mediateką;

BIBLIOTEKA, CZYTELNIA I ARCHIWUM
Na szczególne podkreślenie zasługuje posiadanie własnej biblioteki uczelnianej z czytelnią i
wypożyczalnią, oraz Archiwum z pomieszczeniami magazynowymi, która mieści się w Budynku
głównym gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
W skład Biblioteki wchodzi czytelnia posiadająca 70 m2 powierzchni i 17 regałów o łącznej długości 96
m.b. i 25 stanowisk dla czytelników, w tym siedem przygotowanych do pracy z komputerem, oraz
wypożyczalnia połączona z magazynem książek wyposażona w regały metalowe o łącznej długości
150 m.b. półek. Ponadto biblioteka dysponuje magazynem książek nr 2 (rezerwa) o powierzchni 33m2,
magazynem czasopism o powierzchni 8 m2, działem opracowań zbiorów o powierzchni 15,5 m2, oraz
gabinetem Dyrektora Biblioteki o powierzchni 16 m2. Katalogi: ogólny, czytelni i rzeczowy oparte są na
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Księgozbiór biblioteki liczy wystarczającą ilość woluminów,
przede wszystkim literatury pedagogicznej oraz kilkanaście tytułów czasopism kilkanaście tytułów
prasowych reprezentujących czasopiśmiennictwo fachowe, np. Kwartalnik Pedagogiczny, Przegląd
Historyczno – Oświatowy, Pedagogika Pracy, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Problemy Opiekuńczo
– Wychowawcze. Jest on w miarę możliwości, na bieżąco bardzo intensywnie powiększany o nowe
pozycje, przede wszystkim odpowiadające programom realizowanych w uczelni specjalności.
Bibliotece uczelnianej towarzyszą trzy stałe wystawy informujące o: Unii Europejskiej, wydawnictwach
własnych LSW, oraz w nowościach w Bibliotece; W Uczelni od początku jej istnienia, funkcjonuje
pełne Archiwum.

KADRA DYDAKTYCZNA
1. Politykę kadrową w Lubelskiej Szkole Wyższej realizuje Dziekan z Kanclerzem Uczelni w

porozumieniu z Rektorem LSW, na podstawie obowiązujących w Uczelni regulacji prawnych.
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2. Jakość kadry dydaktycznej na Wydziale Pedagogiki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, jest
zapewniana poprzez zasady i regulacje odnoszące się m. in. do:

2.1. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich.

2.2. Powierzania zajęć dydaktycznych w spójności z kompetencjami zawodowymi
doświadczeniem praktycznym oraz innymi osiągnięciami wskazującymi na doskonalenie
kwalifikacji zawodowych Nauczycieli Akademickich.

2.3. Ewaluację Nauczycieli Akademickich.

3. Nauczycielem Akademickim może być osoba, która:
3.1. Posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie.
3.2. Posiada kwalifikacje określone w Ustawie i Statucie Uczelni.

3.3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.4. Korzysta z pełni praw publicznych.

3.5. Nie jest ukarana karą dyscyplinarną (wydalenia z pracy w uczelni z zakazem
wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; pozbawienia prawa do
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat).

4. Nauczycieli Akademickich w Uczelni zatrudnia się w grupach pracowników:
4.1. Dydaktycznych.
4.2. Badawczo-dydaktycznych.

5. Do podstawowych obowiązków Nauczyciela Akademickiego będącego pracownikiem:
5.1. Dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w

kształceniu doktorantów.
5.2. Badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i

wychowywanie studentów.
6. Nauczyciel Akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz

uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.
7. Nauczyciele Akademiccy oraz pracownicy niebędący Nauczycielami Akademickimi mogą

otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody Rektora.
8. W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w Ustawie,

stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
9. Nauczyciela Akademickiego zatrudnia się na stanowisku:

9.1. Profesora.

9.2. Profesora uczelni.

9.3. Adiunkta.

9.4. Asystenta.

9.5. Lektora.

9.6. Instruktora.

10. Na stanowisku:
10.1. Profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.
10.2. Profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień

doktora oraz znaczące osiągnięcia:
10.2.1. Dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych.
10.2.2. Naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników

badawczo-dydaktycznych.
10.3. Adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.
10.4. Asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra

inżyniera albo równorzędny.
11. Na stanowisku:

11.1. Starszego kustosza dyplomowanego.

11.2. Starszego dokumentalisty dyplomowanego.

11.3. Kustosza dyplomowanego.

11.4. Dokumentalisty dyplomowanego.
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11.5. Adiunkta bibliotecznego.

11.6. Adiunkta dokumentacji i informacji naukowej.

11.7. Asystenta bibliotecznego.

11.8. Asystenta dokumentacji i informacji naukowej - Mogą być zatrudniani dyplomowani
bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej

12. Na stanowisku:

12.1. Dyrektor Biblioteki – może być zatrudniona osoba posiadająca wyższe wykształcenie.

13. Pracownika archiwum – może być zatrudniona osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe.

14. Nawiązanie stosunku pracy z Nauczycielem Akademickim następuje na podstawie umowy o
pracę.

15. Pierwsza umowa o pracę z Nauczycielem Akademickim w Uczelni jest zawierana na czas:
15.1. Nieokreślony.
15.2. Określony na okres do 4 lat.

16. W umowie o pracę z Nauczycielem Akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest podstawowym
miejscem pracy.

17. Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w
pełnym wymiarze czasu pracy.

18. Nauczyciel Akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.
19. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do REKTORA UCZELNI wykonuje ZAŁOŻYCIEL.
EWALUACJA KADRY DYDAKTYCZNEJ
1. Ewaluacja kadry dydaktycznej zmierza do ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia i

przeprowadzana jest w obrębie następujących działań:
I.1. Przegląd kadry Dydaktycznej pod kątem doświadczeń zawodowych zdobywanych poza

uczelnią.
I.2. Przegląd Kadry Dydaktycznej pod kątem kompetencji i kwalifikacjizawodowych.
I.3. Przegląd Kadry Naukowo Dydaktycznej pod kątem dorobku naukowego i innych

doświadczeń naukowych.
I.4. Przegląd Kadry pod kątem realzacji obowiązków organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz

przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
I.4.1. Seminarium licencjackie może prowadzić nauczyciel akademicki z tytułem

naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub
doktora, lub tytułem magistra z doświadczeniem zawodowym⃰.

I.5. Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów, i słuchaczy studiów
podyplomowych.

I.6. Hospitacja zajęć dydaktycznych.
2. Jakość pracowników dydaktycznych Uczelni jest zapewniana poprzez okresowe oceny

działalności, dydaktycznej, organizacyjnej lub jeżeli są zatrudnienia pracownicy
naukowo-dydaktyczni, również poprzez okresowe oceny działalności naukowo-dydaktycznej.

3. Nauczyciel Akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności w
zakresie wykonywania obowiązków zawodowych oraz przestrzegania przepisów o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej.

4. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna.
5. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora.
6. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb

i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków
zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów.

7. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż
30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa
się za spełniony.

8. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu
podlegającego ocenie.

9. Okresowe oceny Pracowników dydaktycznych i/lub naukowo dydaktycznych przeprowadza
Zespół Zarządzania Jakością Kształcenia, w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia, zgodnie z Instrukcją okresowego oceniania nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ
Uczelnia wdrażając w miejsce dotychczasowych standardów kształcenia, KRAJOWE RAMY
KWALIFIKACJI (KRK), które były opisem wzajemnych relacji między kwalifikacjami określonymi przez
efekty uczenia się, będzie kontynuowała podnoszenie jakość kształcenia poprzez, przejście z systemu
edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do

1. Systemu opartego na efektach kształcenia, systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia
się przez całe życie;

2. Mobilność czyli stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w
państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

3. Uelastycznienie funkcjonowania Uczelni i AUTONOMII UCZELNI w zakresie dostosowywania
Programu kształcenia - możliwość dostosowania się - do aktualnych potrzeb rynku.

Efekty uczenia się/kształcenia tworzą w Uczelni strukturę hierarchiczną, a ich liczebność rośnie na
kolejnych poziomach.
Elementem wyjściowym na szczycie hierarchii Efektów jest UNIWERSALNA OPISOWA
CHARAKTERYSTYKA EFEKTÓW POZIOMU 6 PRK Zapisy – wiedza, umiejętności, kompetencje
społeczne. Rozwinięciem Charakterystyk Uniwersalnych, są Efekty Kształcenia/uczenia się
Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK o charakterze
zawodowym – poziom 6. Efekty uczenia się/kształcenia dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK, muszą
uwzględniać Uniwersalne Charakterystyki Poziomów 1–8 drugiego Stopnia PRK.
Rozwinięciem i rozszerzeniem Efektów uczenia się/kształcenia Charakterystyki drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK o charakterze zawodowym – poziom 6 są
Zakładane Efekty Uczenia się/kształcenia dla prowadzonego Kierunku.
Proces określania Efektów Kształcenia w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach na kierunku
Pedagogika odbywa się zgodnie z wytycznymi KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz przepisami
obowiązującego prawa Podstawą do podejmowania działań doskonalących w odniesieniu do doboru
efektów kształcenia przyjmowanych do realizacji w Programie kształcenia na kierunku są również
wnioski z analiz i ocen Programu kształcenia.
Podstawowe procedury określania Kierunkowych efektów kształcenia realizowane są na podstawie
wytycznych określonych w Uchwale Senatu
Strategia rozwoju Uczelni, mieści się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany
jest prowadzony kierunek studiów.

Strategia Rozwoju Uczelni uwzględnia postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej
właściwych dla kierunku, oraz jest zorientowana na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w
tym w szczególności zawodowego rynku pracy.

Przyjęte w Uczelni zakładane Efekty uczenia dla prowadzonego kierunku są zgodne z koncepcją i
celami kształcenia oraz dyscypliną, do której jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób
trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne osiągane przez studentów, a także odpowiadają właściwemu
poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu.

Efekty uczenia się zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w
standardach kształcenia nauczycieli.

PROCES KSZTAŁCENIA
Przyjęty przez Senat Uczelni oraz zatwierdzone i nadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Program Kształcenia, zintensyfikowały realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Rozpoczęto wdrażanie w Uczelni autorskiego Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią.
Program jest przygotowany do wdrażania rozbudowanego Uczelnianego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia i skorelowany z Uczelnianym Systemem Zarzadzania Jakością Kształcenia.
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W trakcie tworzenia innowacyjnego Elektronicznego Programu Zarządzania, Uczelnią wykorzystano
badania sondażowe wśród nauczycieli i studentów, oraz dwudziestoletnie doświadczenie
funkcjonowania Uczelni na rynku edukacji.

Szerokiej konsultacji społeczności akademickiej (otoczenie wewnętrzne) oraz Konwentu Społeczno
Gospodarczego (otoczenie Zewnętrzne) zostały poddane Programy Kształcenia i plany studiów,
których wdrażanie rozpoczął przyjęty od 2018 roku praktyczny profil kształcenia, na prowadzonym
kierunku

Podstawowym celem kształcenia i wychowania w LSW jest taka organizacja procesu dydaktycznego,
aby powstały, w ramach obowiązującego prawa, warunki do naturalnego, swobodnego i
wszechstronnego rozwoju osobowego studentów kształcących się na kierunku pedagogika.
Realizowane plany studiów i programy nauczania zapewniają studentom zdobywanie kwalifikacji
niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej, zgodnie z ustalonym kierunkiem studiów i specjalnością.
Przygotowują ich także do podjęcia studiów drugiego stopnia, oraz studiów podyplomowych.

Treści kształcenia sprecyzowane w planach studiów i programach nauczania obejmują wiedzę ogólną,
kierunkową i specjalistyczną. W procesie dydaktycznym zostają one tak dobrane, aby umożliwić nie
tylko zdobycie określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, ale także kształtować
społecznie pożądane postawy i wartości przyjmowane powszechnie za uniwersalne.

Przedmioty filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne, realizowane są w I, II i III
semestrze. Okres ten traktowany jest, jako okres zdobywania wiedzy ogólnopedagogicznej i
ogólnopsychologicznej przygotowujący studentów do kształcenia specjalistycznego, w tym również do
realizacji obowiązujących praktyk zawodowych. Natomiast przedmioty realizowane w kolejnych
semestrach ukierunkowane są na zdobywanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności
diagnostyczno-prognostyczych. W ramach prowadzonych wykładów, a zwłaszcza ćwiczeń, występuje
przetransponowywanie wiedzy teoretycznej na możliwości jej praktycznego zastosowania, głównie w
zakresie metodyki konkretnych działań edukacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i
opiekuńczo-wychowawczych, w zależności od wybranego modułu do wyboru - specjalności.

Wymiernym i ważnym wskaźnikiem poziomu przygotowania absolwentów, jest opracowywana przez
studentów Praca licencjacka i złożenie egzaminu końcowego. Z rozeznania rynku lokalnego a także
indywidualnych kontaktów nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni z różnymi instytucjami i
firmami wynika, że istnieją liczne pozytywne opinie placówek oświatowych i
opiekuńczo-wychowawczych oraz innych zakładów pracy o absolwentach Uczelni. Uczelnia otrzymuje
pozytywne opinie od uczelni, w których jej absolwenci kontynuują studia drugiego stopnia. Studia II
stopnia w różnych państwowych niepaństwowych uczelniach podejmuje około 60% absolwentów.
Uczelnia dysponuje przykładami absolwentów, którzy kontynuują kształcenie za granicą (Włochy,
Szwecja, Anglia a nawet Stany Zjednoczone). Są to istotne czynniki motywujące do ciągłego
doskonalenia działalności edukacyjnej i wychowawczej.

Proces kształcenia w Uczelni realizowany jest w toku studiów niestacjonarnych. W Uczelni mogą być
stosowane  wszystkie dostępne formy zajęć, min:

1. Wykład: forma podstawowa;

2. Ćwiczenia: forma wzbogacająca;

3. Seminaria: forma utrwalająca;

4. Konsultacja: forma uzupełniająca.

Ze względu na możliwości percepcyjne studentów i efektywność kształcenia (jakość), istotne
znaczenie posiada organizacja procesu kształcenia. Efektywność oddziaływania edukacyjnego oparta
jest w miarę możliwości na zmniejszania liczebności grup studenckich. Liczba studentów w grupie jest
uzależniana od formy zajęć oraz przedmiotu. Szeroko stosowane zajęcia wykorzystujące metody
aktywizujące studentów umożliwiają czynny udział wszystkim studentom oraz pozwalają na ich
swobodny kontakt z prowadzącym. Studenci mają zapewniony dostęp do szczegółowych informacji o
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poszczególnych przedmiotach i osobach je prowadzących. Informacje zawierają cel i program zajęć,
zalecaną literaturę, warunki rozliczania zajęć, a także charakterystykę zawodową prowadzących
zajęcia. Poszczególnym przedmiotom towarzyszą materiały dydaktyczne w postaci skryptów,
materiałów pomocniczych, konspektów do wykładów i ćwiczeń, kopii prezentacji wykorzystywanych
podczas wykładów. Istotny jest dostęp studentów do komputerowych baz danych i katalogów w
Uczelni i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe);

Udział studentów w zajęciach jest dobrowolny, z wyjątkiem ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, lektoratów
językowych. W Uczelni przyjęte jest założenie, że frekwencja na zajęciach nie jest wyznacznikiem
zainteresowania studentów danym przedmiotem, a więc wskaźnikiem oceny wartości wykładów
pracownika dydaktycznego.

Istotne znaczenie w Uczelni ma sposób i poziom egzekwowania wiedzy i umiejętności podczas
zaliczeń i egzaminów.

Pełne i aktualne informacje o ofercie dydaktycznej Uczelni, jakości kształcenia i poziomie
wykształcenia absolwentów są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w wykorzystywanych do
celów rekrutacji mediach społecznościowych, w szczególności kierowanych do uczniów szkół średnich
– potencjalnych kandydatów na studia, studentów, pracodawców i władz różnych szczebli, nauczycieli
akademickich i całego środowiska naukowego.

Oferta dydaktyczna zawiera dane o zasadach rekrutacji, poziomach i formach studiów, sylwetce
absolwenta, studiach podyplomowych i innych możliwościach kształcenia na prowadzonym kierunku
studiów. W ofercie edukacyjnej podkreślana jest możliwość kontynuacji studiów, podjęcie atrakcyjnej
pracy oraz uprawnienia Uczelni.

Informacje są powszechnie dostępne w wersji pisemnej (informatory, katalogi, ulotki, plakaty, itp.) i
elektronicznej (Internet).

Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych podań o przyjęcie oraz
innych dokumentów określonych w Regulaminie Studiów.

Rekrutacji, na podstawie kolejności zgłoszeń i kwalifikacji dokumentów, dokonuje każdorazowo
powoływana Zarządzeniem, Rektora Komisja Rekrutacyjna. Komisja posiada wewnętrzny Regulamin
pracy, który zakłada min. kompletowanie dokumentacji przyjęcia na studia, oraz przygotowanie
protokołu z przebiegu rekrutacji. Komisję w znacznym stopniu odciąża Innowacyjny Elektroniczny
Program Komputerowy Zarządzania Uczelnią. Zasadniczo Program zakłada realizację Procesu
rekrutacji bez kontaktu fizycznego ze studentem – na odległość. Umożliwia to wygenerowany
wewnątrzuczelniany podpis kwalifikowany studenta, jego pełna zdalna identyfikacja oraz dostęp
Uczelni do sieci internetowej dzięki posiadaniu własnego Światłowodu i ekskluzywnej umowy z
operatorem sieci T- Mobile.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan LSW na podstawie protokołu rekrutacyjnego.

W sytuacji zainteresowania studiami po zakończeniu okresu rekrutacji, Rektor w drodze Zarządzenia
może przedłużyć okres rekrutacji na zasadzie indywidualnego rozpatrywania podań do rektora, przy
uwzględnieniu zasad uzupełnienia zajęć.

Braki w osiąganiu wymaganego poziomu wiedzy przez studentów są istotnym elementem kontroli
Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uczelni. Wyodrębniana na tle
pozostałych przyczyn odsiewu studentów ilość studentów skreślonych z listy za brak postępów w
nauce jest jednym z wielu wskaźników odzwierciedlających taki stan rzeczy.

Uczelnia przywiązuje bardzo dużą uwagę do wykorzystania w Procesie kształcenia innowacyjnych
technologi. Idąc z postępem w dziedzinie informatyki, Uczelnia z poziomu pracowni komputerowych,
umożliwia studentom korzystanie z Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią, który
wykorzystując technologię maszyn wirtualnych. osadzonych w zasobach wirtualnych w chmurze –
(ang. in cloud computing) na maszynach dzierżawionych od usługodawcy zasobów chmurowych, z
lokalizacją brzegową (ang. edge location) w Polsce. Dzięki temu Uczelnia umożliwia studentom
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komfortową pracę na systemach wirtualnych, umożliwiających nieograniczoną dostępność systemów i
maszyn – dostęp do systemów i maszyn może odbywać się zarówno z terenu Uczelni (dostęp
on-premises bezpiecznym połączeniem tunelowanym), jak również zdalnie – Uczelnia może
udostępniać konkretnym studentom lub pracownikom zasoby (maszyny) do pracy zdalnej tak, aby
mieli oni dostęp do nich także spoza terenu Uczelni (remote access) w dowolnym lub ograniczonym
przez Uczelnię czasie.

Uczelnia akcentuje różne formy organizacji studiów (m.in. indywidualny tok studiów) elastyczność
studiowania.

Program uczenia języka obcego w Lubelskiej Szkole Wyższej, jest oparty na powiązaniu związku
pomiędzy ESOKJ, a Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla języków obcych.

Poziom biegłości językowej w Uczelni, został określony jako B2, i jest szczegółowo opisany przez
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

W realizowanym Programie kształcenia, w przedmiocie ,,Język angielski’’ Uczelnia przyjęła Podejście
zadaniowe, które promuje założenia i cele europejskiej polityki językowej.
W optyce tak nakreślonego podejścia glottodydaktycznego uczenie się i posługiwanie się językiem w
Lubelskiej Szkole Wyższej, jest zdefiniowane w następujący sposób:
1. Posługiwanie się językiem, w tym także uczenie się języka, obejmuje działania podejmowane

przez ABSOLWENTÓW (uczestników życia społecznego), którzy – jako osoby indywidualne –
posiadają i stale rozwijają swoje kompetencje zarówno ogólne, jak i językowe kompetencje
komunikacyjne.

2. Posługując się tymi kompetencjami, ABSOLWENCI podejmują oni określone działania
językowe. Uwzględniając uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z danego kontekstu,
uruchomiają pewne procesy językowe, które pozwalają rozumieć lub tworzyć teksty dotyczące
tematów z określonych sfer życia. Stosują przy tym strategie najbardziej odpowiednie dla
wykonywanego zadania. Świadoma obserwacja procesów towarzyszących tym wszystkim
działaniom prowadzi, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do wzmocnienia lub do modyfikacji
własnych kompetencji (ESOKJ 2003:20).

Uczelnia przyjęła w nauce przedmiotu taki sposób procesu uczenia się/nauczania języka, który
wysuwa na plan pierwszy pojęcia, które są kluczowe dla podejścia zadaniowego.
W uczelni obowiązuje semestralny system oceniania studentów. Wśród kryteriów oceniania dominują
zaliczenia oraz egzaminy w formie pisemnej jako metody sprawdzające poziom i zasób przyswojonych
przez studentów treści programowych w ramach danego przedmiotu. Rzadziej stosowane są
zaliczenia i egzaminy ustne. W trakcie zajęć studenci wykonują także wiele samodzielnych prac na
ocenę tzn.: esejów, referatów, sprawozdań z przeprowadzanych badań, opracowań programów
autorskich. Elementem oceny może być także aktywność studentów w trakcie ćwiczeń, seminariów i
konwersatoriów.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w LSW w Rykach uzyskuje dyplom ukończenia studiów
pierwszego stopnia oraz tytuł licencjata na kierunku pedagogika.

Na kierunku PEDAGOGIKA są realizowane treści zgodnie z przyjętymi efektami uczenia się:

1. Na studiach I stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze
środowiskiem społecznym na bazie podstaw teoretycznych i praktycznych (metodycznych w
tym nauczycielskich) z zakresu modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Założone
efekty uczenia się na kierunku pedagogika odnoszą się do dwóch obszarów kształcenia (nauk
społecznych i humanistycznych). Dotyczą programu studiów pierwszego stopnia o profilu
praktycznym i zostały sformułowane w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 roku. Podzielone są na trzy
grupy obejmując efekty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz
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zawierają zestaw efektów uczenia się przewidziany dla specjalności przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela. Przewidziane dla kierunku studiów efekty uczenia się
studenci uzyskują w ramach realizacji modułów teoretycznych i praktycznych. Stosunek
modułów teoretycznych do praktycznych wykazuje wyraźną przewagę modułów zaliczanych do
drugiej grupy (zgodnie z praktycznym profilem kształcenia). Efekty uczenia się na kierunku
pedagogika są monitorowane w oparciu o procedury REGULAMINU UCZELNIANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA dla kierunków studiów
organizowanych przez Uczelnię. Absolwent studiów I stopnia kierunku PEDAGOGIKI posiada
umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu
opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych.
Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać
się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - planując, realizując i ewaluując
podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się
zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA posiada umiejętności w zakresie komunikacji
społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA potrafi dokonać samooceny poziomu swojej
wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych, rozumie potrzebę i potrafi wyznaczyć kierunki
całożyciowego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym. Dostrzega i
formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań
praktycznych, jak i badawczych. Potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk pedagogicznych i
wartości podejmowania profesjonalnych działań pedagogicznych.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych
placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe
zależne od wybranej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA posługuje się językiem obcym na poziomie
biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy jak również technologiami
informacyjnymi.

Posiada zdolność do autorefleksji dotyczącej oceny własnej roli zawodowej oraz potrzeby
doskonalenia własnych umiejętności. Absolwent identyfikuje się z misją Uczelni, kształceniem w
duchu humanizmu, patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności.

Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i
rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze
profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia
swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu
metodycznego.

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA, uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe
do pracy w charakterze min. wychowawcy i pedagoga w: instytucji wychowawczych, edukacyjnych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych (pomocy społecznej), terapeutycznych, oraz placówkach
systemu edukacji - placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych, przedszkolu,
szkole podstawowej i gimnazjum, wybranych instytucjach pomocy społecznej.

Podstawę kwalifikacji zawodowych absolwenta kierunku PEDAGOGIKA stanowi wiedza, umiejętności
i kompetencje społeczne związane z obszarami:

1. Obszar 1 - ogólny, Ukierunkowany na budowanie wiedzy ogólnej z zakresu filozofii, socjologii,
psychologii, biologii człowieka, historii myśli pedagogicznej oraz kultury;

2. Obszar 2 – osobowościowy, specjalnościowy, skoncentrowany na budowanie wiedzy i umiejętności
pedagogicznych;
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3. Obszar 3 – kierunkowy Ukierunkowany na budowanie kompetencji społecznych, indywidualnego
portfolio rozwoju kompetencji osobowych i profesjonalnych, związany z tutorngiem rozwojowym
oraz personalizacją kształcenia

4. Obszar 4 metodyczno-praktyczny, ukierunkowany na budowanie kompetencji metodycznych oraz
refleksyjną analizę praktyki;

Absolwent studiów I stopnia, kierunku PEDAGOGIKA, może podjąć studia Podyplomowe na dowolnie
wybranym kierunku.

Studia w Lubelskiej Szkole Wyższej, przygotowują do zdobycia rzetelnego przygotowania
zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz
pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika zna podstawową terminologię stosowaną
w pedagogice, potrafi wskazać miejsce pedagogiki w systemie nauk. Zna filozoficzne,
społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy wychowania i
kształcenia. Legitymuje się uporządkowaną wiedzą dotyczącą wybranych koncepcji człowieka. Zna
okresy rozwojowe w życiu człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym. Posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach, a także o strukturze i funkcjach systemu edukacji (celach, podstawach prawnych,
organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych). Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zasady i normy etyczne.

Absolwent potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z
różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną
(z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin) do analizowania i interpretowania problemów
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. Potrafi posługiwać się
podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów ludzkich zachowań,
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz formułowania strategii działań praktycznych w
odniesieniu do różnych obszarów działalności pedagogicznej. Posiada umiejętność samodzielnego
zdobywania wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł informacyjnych oraz nowoczesnych technologii
informacyjnych, a także umiejętności badawcze pozwalające na prowadzenie prostych badań
pedagogicznych, opracowanie i prezentację ich wyników oraz prawidłowe wnioskowanie.

Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji, doskonali
umiejętności. Potrafi ocenić znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych
więzi w środowiskach społecznych i odnosić zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Dostrzega potrzebę podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym i jest gotowy
do realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Każda ze specjalności oferowanych na studiach pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki daje
studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
właściwych dla danej specjalności.

Studia przygotowują również absolwentów do podejmowania kształcenia na poziomie magisterskim
oraz do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy tzn. jej poszukiwania, zmiany oraz
przystosowywania się do nowych wymagań zawodowych.

UMIĘDZYNARODOWIENIE PROCESU KSZTAŁCENIA
Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem
wyższym. Działania w jego ramach podejmowane są przez MNiSW i jego agencje, ale przede
wszystkim przez Uczelnie. Jego najważniejszym celem jest przyciągnięcie do Polski studentów oraz
zatrudnienie zagranicznych naukowców. Istotną jego częścią jest uczestnictwo polskich naukowców w
międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.
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Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach stawia sobie za cel tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty
programowej, oraz dostosowanie obsługi administracyjno technicznej do potrzeb kandydatów na
studia, oraz studentów zagranicznych. Uczelnia w swojej strategii uwzględnia umiejętności kadry
akademickiej oraz dalszą rozbudowę innowacyjnej technologii wspierającej udział Uczelni w
międzynarodowych Konferencjach i programach naukowych, oraz zagranicznej promocji. W
zależności od możliwości finansowych Uczelnia uwzględniać będzie wspieranie studentów i kadry
naukowej w wyjazdach za granicę oraz powrotach do Polski, i rozwój polityki stypendialnej. Przy
zmianach organizacyjno prawnych Uczelnia będzie rozbudowywać infrastrukturę posiadanej
technologii informatyczne, do kształcenia studentów na całym Świecie z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji i jednoczesnym pominięciem bariery odległości.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI I UCZELNIAMI.

Brak wsparcia finansowego Uczelni niepaństwowych, nie daje im równych szans dorównania
Uczelniom Państwowym. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz lokalizację geopolityczną Lubelskiej
Szkoły Wyższej, Uczelnia uznaje Ośrodki Badawcze oraz Uczelnie i Uniwersytety z państw
sąsiadujących z Polską, tj. Ukraina, Słowacja i Czechy. Kilkunastoletnia współpraca, oraz
doświadczenie z współpracy z Uczelniami na terytorium Ukrainy stawia ten kraj, w pozycji
priorytetowej na drodze do umiędzynarodowienia kształcenia Lubelskiej Szkoły Wyższej.

Przy takim założeniu, Uczelnia dostrzega szanse i możliwości przyciągnięcia uwagi studentów Uczelni
zza wschodniej granicy oraz mobilności studentów. Zakończenie wdrażania w Uczelni innowacyjnej
technologii kształcenia na odległość, wyrówna szanse i pozwoli zwiększyć umiędzynarodowienie
współpracy międzyuczelnianych. Postęp technologiczny stworzy Uczelni nowy wymiar współpracy z
Uczelniami Europy Zachodniej w szczególności współpracy w zakresie naukowo dydaktycznym oraz
rozwoju kadry akademickiej, zarówno pod względem dydaktycznym, jak językowym oraz dydaktyczno
badawczym.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

1. Rozwój naukowy własnej kadry uczelnianej oraz naukowego ruchu studenckiego realizowany
jest przede wszystkim poprzez:

1.1. Udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i światowym oraz ich
organizację w LSW w Rykach;

1.2. Uczestniczenie w naukowej działalności wydawniczej w LSW tzn.: wydawaniu
monograficznych opracowań książkowych, skryptów oraz materiałów do wykładów i
ćwiczeń, a także publikowaniu w różnych czasopismach artykułów naukowych i
popularnonaukowych poświęconych przede wszystkim problematyce związanej z
realizowanymi w uczelni kierunkiem i specjalnościami;

2. Systematyczne popularyzowanie wśród studentów naukowego ruchu studenckiego oraz stałe
inspirowanie ich do aktywnego uczestniczenia w pracy Koła Naukowego Studentów LSW, a
także do publikowania własnych artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w Zeszytach
Naukowych LSW „Pedagogia”.

WDRAŻANE INNOWACJE I INNE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

1. Uczelnia stopniowo i sukcesywnie rozbudowuje swoją strukturę funkcjonowania o wdrażanie
szeroko pojętych innowacji, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wymianę doświadczeń z
ośrodkami zagranicznymi.

2. Maszyny wirtualne Uczelni osadzone są w zasobach wirtualnych w chmurze – (ang. in cloud
computing) na maszynach dzierżawionych od usługodawcy zasobów chmurowych, z lokalizacją
brzegową (ang. edge location) w Polsce, dzięki czemu osiągane jest niskie latency
umożliwiające komfortową pracę na systemach wirtualnych.

3. Uczelnia może dowolnie dostosowywać rodzaj maszyn, na których ma odbywać się praca i
nauka (np. maszyny nastawione na moce obliczeniowe CPU, maszyny nastawione na GPU,
maszyny RAM-owe, etc.), jak również dowolnie dostosowywać rodzaj i wersję systemu
operacyjnego do użycia (systemy użytkowe i serwerowe, systemy operacyjne rodziny Windows,
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systemy operacyjne różnych dystrybucji Linux, od 2021r. także systemy operacyjne macOS
Mojave, macOS Catalina oraz macOS Big Sur (11.2.1) na wydajnych procesorach Intel Core i7 -
jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku umożliwiające wirtualną pracę na systemach macOS,
dzięki użyciu najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych na obecną chwilę (Q2 2021)
rozwiązań technologicznych i sprzętowych).

4. Uczelnia posiada permanentną aktualność i elastyczność systemów, sieci i maszyn.

5. Nieograniczona dostępność systemów i maszyn – dostęp do systemów i maszyn może
odbywać się zarówno z terenu Uczelni (dostęp on-premises bezpiecznym połączeniem
tunelowanym), jak również zdalnie – Uczelnia może udostępniać konkretnym studentom lub
pracownikom zasoby (maszyny) do pracy zdalnej tak, aby mieli oni dostęp do nich także spoza
terenu Uczelni (cały Świat) (remote access) w dowolnym lub ograniczonym przez Uczelnię
czasie.

6. Uczelnia rozbudowuje własną internetową bazę e-learningową oraz platformę internetową
umożliwiającą studentom, zarówno z Polski jak i z zagranicy zdobywanie wiedzy oraz informacji
bez konieczności przebywania w Uczelni.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Studenci Uczelni mają możliwość wyjeżdżania na międzynarodowe studenckie letnie szkoły do
Tarnopola na Ukrainie. Moduł Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią - Platforma
Multi-edukacji kształcenia na odległość po wdrożeniu, zapewni studentom z całego świata
możliwość poszerzenia horyzontów komunikacji międzynarodowej, dzielenia się
doświadczeniem akademickim i nauki edukacji pedagogicznej w różnych krajach. Wraz z
perspektywicznym rozwojem i pogłębianiem procesu umiędzynarodowienia, uczelnia planuje
podjęcie projektów badawczych o charakterze innowacyjnym i pionierskim w dziedzinie nauk z
kierunku studiów, w którym kształcenie prowadzi.

2. Rozwój naukowy własnej kadry uczelnianej oraz naukowego ruchu studenckiego realizowany
jest przede wszystkim poprzez:

2.1. Udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i światowym oraz ich
organizację w LSW w Rykach;

2.2. uczestniczenie w naukowej działalności wydawniczej w LSW tzn.: wydawaniu
monograficznych opracowań książkowych, skryptów oraz materiałów do wykładów i
ćwiczeń, a także publikowaniu w różnych czasopismach artykułów naukowych i
popularnonaukowych poświęconych przede wszystkim problematyce związanej z
realizowanymi w uczelni kierunkiem i specjalnościami;

3. Systematyczne popularyzowanie wśród studentów naukowego ruchu studenckiego oraz stałe
inspirowanie ich do aktywnego uczestniczenia w pracy Koła Naukowego Studentów LSW, a
także do publikowania własnych artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w Zeszytach
Naukowych LSW „Pedagogia”.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
Uczelnia zapewnia korzystanie z zajęć dydaktycznych - na zasadach indywidualnej organizacji toku
studiów w szczególności osobom nie słyszącym lub z wadami słuchu. Uczelnia stwarza również
możliwość studiowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo (np. poruszających się na wózkach –
odpowiednio przystosowana winda, podjazdy, toalety).

POTRZEBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE PROWADZENIA
KIERUNKU
Analiza dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy ukazuje skalę zapotrzebowania na
absolwentów PEDAGOGIKI. Ma to związek m.in. z gwałtownym wzrostem ilości Placówek które
wychodzą naprzeciw odnotowywanemu wzrostowi demograficznemu w kraju. Prognozy na lata
kolejne są równie optymistyczne. W ostatnich latach zmieniła się także sytuacja rynku pracy dla
pedagogów, na którym to odnotywane zaczęły być deficyty kadrowe. Jednocześnie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w trosce o podniesienie jakości kształcenia na studiach o
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charakterze nauczycielskim wyodrębniło ścieżkę kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.
Wymiernym wskaźnikiem potrzeb społeczno-gospodarczych obszaru oddziaływania Uczelni na
prowadzenie kierunku PEDAGOGIKA w Lubelskiej Szkole Wyższej, jest nieustający popyt i
zainteresowanie kandydatów na studia, czego odzwierciedleniem jest skala rekrutacji. Program
nauczania na kierunku w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez MNiSW oraz potrzebom
społeczno-gospodarczym kraju i cieszy się popularnością od początku istnienia Uczelni (1997r).

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
FUNKCJONOWANIA UCZELNI
Jedną z podstawowych elementów Strategii jest relacja Uczelni z otoczeniem.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym, społecznym,
politycznym i prawnym. Wszystkie te elementy (czynniki) wpływają na jej działalność, tworząc
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Uczelni. Czynniki o charakterze zewnętrznym tworzy nowa
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., która wprowadziła podział na
uczelnie akademickie i zawodowe. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach jeszcze przed wejściem w
życie przedmiotowej Ustawy, przyjęła charakter uczelni zawodowej czego wynikiem jest możliwość
prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Te rozstrzygnięcia
znacznie wpłynęły na ograniczenie zakresu kształcenia przez Uczelnię.

Wprowadzone Ustawą nowe zasady organizacji uczelni, dają dużą swobodę w ustaleniu jej struktury
organizacyjnej. Organizacja Uczelni jest pochodną wielu czynników, do których trzeba zaliczyć: liczbę
studentów, liczbę zatrudnionych pracowników naukowych, zakres posiadanej infrastruktury, liczbę
prowadzonych kierunków studiów, zakres studiów podyplomowych czy wreszcie doświadczenie
zawodowe osób kierujących uczelnią. Organizacja Uczelni zmuszona jest charakteryzować się
sprawnością działania, elastycznością, zapewnieniem dobrych warunków pracy i kształcenia. Dla
Uczelni dochodzi jeszcze jeden ważny element – efektywność. Jest to szczególnie istotne w obliczu
konieczności ciągłego dostosowywania kosztów do zmniejszających się przychodów z czesnego.

Kryzys demograficzny w Polsce spowodowany niekorzystnymi wskaźnikami przyrostu naturalnego –
ponad 36% znacznie ogranicza liczbę kandydatów na studia zmusza do wprowadzenia innowacyjnej
technologii zarządzania Uczelnią.

Zainteresowanie studiami w Polsce osób oraz uczelni spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy,
Białorusi i Rosji, stwarza atrakcyjny obszar ekspansji dla Uczelni.

Możliwość współpracy z uczelniami krajów Unii Europejskiej, w tym także w zakresie uzyskiwania
przez studentów dwóch dyplomów.

Ważnym wsparciem w wypełnianiu kulturotwórczej i edukacyjnej roli Uczelni są właściwe relacje z
władzami miasta, powiatu i gminy. Do utrwalonych już form współpracy należy wzajemne zapraszanie
i uczestnictwo władz miasta i powiatu na coroczne uroczystości inauguracji roku akademickiego, a
także wybrane posiedzenia Senatu Uczelni.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym polega przede wszystkim na :

1. Podejmowaniu w ramach działalności badawczej szczególnie ważnych problemów
społecznych tego środowiska tzn.: zjawiska bezrobocia; aspiracji życiowych, zawodowych i
edukacyjnych młodzieży z tego środowiska, zjawisk patologicznych występujących ze
szczególnym nasileniem w tym środowisku tzn.: alkoholizmu, narkomanii, rodzin
dysfunkcjonalnych, przestępczości wśród młodzieży; a także takich zagadnień jak : problemy
ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych w takim środowisku;

2. Włączaniu się do realizacji przedsięwzięć w ramach wspólnie opracowanych z władzami
lokalnymi programów rozwiązywania najważniejszych problemów środowiska Uczelni.

W otoczeniu Uczelni ważne miejsce zajmuje miejscowa Parafia Rzymskokatolicka, której uczelnia
poświęca szczególne zainteresowanie oczekując w zamian wsparcia w realizacji przedsięwzięć
edukacyjnych i wychowawczych.



18

LSW w Rykach wraz ze studentami stara się intensywnie oddziaływać i współdziałać z różnymi
instytucjami funkcjonującymi w jej najbliższym i dalszym otoczeniu, w szczególności tymi o
charakterze kulturotwórczym i społeczno-socjalnym.

Wskazując na relacje LSW w Rykach z otoczeniem, uwzględnić należy także obszary współpracy z
władzami państwowymi i samorządowymi województwa lubelskiego.

Istotnym obszarem współpracy regionalnej, jest współpraca z innymi Uczelniami, szkołami i
placówkami opiekuńczo- wychowawczymi.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach pełni niekwestionowaną wiodącą rolę kulturotwórczą w mieście
Ryki i regionie.

Władze uczelni zapraszane są systematycznie na posiedzenia sesji samorządowych, zwłaszcza te,
które dotyczą problematyki edukacyjnej i oświatowej. Delegacje Uczelni, obejmujące także
przedstawicieli studentów uczestniczą w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi oraz
świętami lokalnymi. Wspólne spotkania organizowane są także z okazji Świąt.

Od początku istnienia LSW, bardzo dobrze układają się wzajemne relacje z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury.

Wskazując na relacje LSW z otoczeniem, wymienić należy także obszary współpracy z władzami
państwowymi i samorządowymi województwa lubelskiego. Przedstawiciele władz wojewódzkich oraz
sejmiku samorządowego, aktywnie uczestniczą w uroczystościach inauguracyjnych.

Bardzo dobrze układają się również relacje Uczelni z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Jego Dyrektor
jest częstym gościem LSW, nie licząc spotkań przy okazji prowadzenia zajęć dydaktycznych dla
studentów. Dzięki tej współpracy, Uczelnia została wpisana do Rejestru „instytucji szkoleniowych”
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Trzecim obszarem współpracy regionalnej, jest współpraca z innymi Uczelniami i szkołami.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach systematycznie od wielu lat uczestniczy w targach edukacyjnych
organizowanych przez władze miast, zespoły Szkół ponadgimnazjalnych w Garwolinie i Sandomierzu
oraz Stowarzyszenia Studentów.

Na podkreślenie zasługują bardzo dobre relacje Uczelni z miejscową Parafią Rzymskokatolicką -
księdzem proboszczem, który wykazuje duże zainteresowanie działalnością organizacyjną i
dydaktyczno naukową studentów o czym może świadczyć m.in. aktywne uczestnictwo w konferencji
poświęconej problematyce wychowania w rodzinie z wygłoszeniem referatu i opublikowaniem artykułu
włącznie. ,,25 lat funkcjonowania Uczelni, skutkujące bogatym doświadczeniem organizacyjnym,
dydaktycznym i naukowym’’. Stan infrastruktury Uczelni, wymaga szerszych zabiegów remontowych, a
w efekcie ponoszenia wyższych kosztów eksploatacyjnych. W Uczelni funkcjonuje Policealne Studium
Zawodowe. Perspektywy rozwojowe Policealnego Studium Zawodowego, dają absolwentom
możliwości zachowania ciągłości kształcenia w Lubelskiej Szkole Wyższej. Głównym elementem

PRAKTYKI ZAWODOWE
Integralną częścią Procesu kształcenia są praktyki studentów. Praktyki spełniają kilka funkcji, ale do
najważniejszych można zaliczyć konfrontację przez studentów wiedzy i umiejętności rozwiniętych w
Uczelni z rzeczywistością oraz prezentacją wartości kompetencyjnych studentów u przyszłych
pracodawców.

W Procesie kształcenia studenci odbywają Praktyki zawodowe w Placówkach oświatowych lub
Instytucjach prowadzących działalność o profilu zbliżonym do kierunku studiów. Student może być
zwolniony z obowiązku odbycia praktyki na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie
Praktyk Zawodowych zatwierdzonym przez Senat Uczelni.
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Praktyki zawodowe, które odbywają studenci w trakcie studiów są oceniane. Podstawą oceny
wystawianej przez Dziekana lub upoważnionego przez niego Kierownika Praktyk są dokumenty
określone szczegółowo w Regulaminie Praktyk Zawodowych.


