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W wyniku analizy Strategii i Misji przeprowadzonej przez Senat Uczelni
i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1668) wraz z aktami wykonawczymi podjęto decyzję o konieczności
dokonania w obu dokumentach zmian, które będą odzwierciedlały sytuację i cele
Uczelni w nowej rzeczywistości prawnej.
Podjęto decyzję o wprowadzeniu następujących zmian:
1.

2.

3.

4.

Uczelnia nadal będzie rozwijać się badawczo, mając na uwadze etos
akademicki, jednocześnie zmierzając ku uzyskaniu samodzielności
w kształceniu w wybranych dyscyplinach. Celem minimalnym jest uzyskanie
kategorii B w co najmniej jednej dyscyplinie, jednak działania będą zmierzać ku
wyższym kategoriom w większej liczbie dyscyplin – dwóm kategoriom B+.
Mimo tego kształcenie ma skupiać się na realizacji potrzeb otoczenia społecznogospodarczego. Oferta kierunków studiów będzie obejmowała wyłącznie studia
o profilu praktycznym. Doskonaleniu będzie podlegała oferta studiów
podyplomowych, a WSGE rozpocznie kształcenie specjalistyczne (5. poziom
PRK).
Jakość zawodowego przygotowania absolwentów będzie podnoszona poprzez
realizację studiów we współpracy z podmiotami certyfikującymi w tematyce
zgodnej z kierunkiem studiów oraz poprzez oferowanie kursów i szkoleń
pozwalających na podnoszenie kompetencji w węższym, specjalistycznym
zakresie.
Analiza potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego ma uwzględniać aspekt
internacjonalizacji tzn. włączania cudzoziemców na lokalny i szerszy rynek
pracy, ich asymilacji gospodarczej, kulturowej i językowej.
Internacjonalizacja zostanie pogłębiona przez ofertę kształcenia wspólnego
w języku angielskim z uczelnią zagraniczną. Preferowane są uczelnie na terenie
Europy.
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6.

7.

Zmianie ulegną organizacja i sposób zarządzania WSGE, co znajdzie
odzwierciedlenie w nowy statucie, regulaminie organizacyjnym i innych
regulacjach wewnętrznych. Likwidacji ulegną podstawowe jednostki
organizacyjne, a struktura Uczelni stanie się bardziej pozioma niż dotychczas.
Przeglądowi i dostosowaniu zostanie poddany wewnętrzny system zapewniania
jakości kształcenia. Będzie uwzględniał nową organizację i kładł nacisk na
zawodowy i umiędzynarodowiony profil funkcjonowania WSGE.
Baza dydaktyczna zostanie rozbudowana i unowocześniona przy uwzględnieniu
potrzeb kształcenia zawodowego (praktycznego). Nadal rozwijane będą
informatyzacja i cyfryzacja. Celem jest dokonanie tych zmian przy
wykorzystaniu w możliwie największym stopniu środków zewnętrznych.

