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Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
Misja Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej WSNS, jest
realizowana w trzech obszarach:
− naukowo – dydaktycznym,
− wychowawczo – społecznym.
Misja naukowo – dydaktyczna WSNS jest realizowana poprzez:
− wyposażenie absolwentów w kompetencje zawodowe w zakresie nauk społecznych
oraz w zakresie nauk medycznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
którzy będą reprezentowali wysoki poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych nie tylko na regionalnym, ale także krajowym i europejskim rynku pracy,
− wprowadzenie i utrzymanie jak najlepszych standardów w zakresie działalności
dydaktycznej, w tym podnoszenie jakości prac dyplomowych poprzez wprowadzanie
nowych procedur związanych z ich obroną,
− prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych
umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
− promowanie mobilności studentów oraz pracowników dydaktyczno-naukowych,
− współudział w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz szerzenie oświaty
w społeczeństwie poprzez współpracę z organizacjami naukowymi i gospodarczymi,
organami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi placówkami,
− pozyskiwanie najlepszych studentów wśród najlepszych uczniów szkół średnich,
fundowanie nagród w konkursach dla maturzystów, organizowanie współpracy
ze szkołami średnimi poprzez m.in. zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach
organizowanych w Uczelni, poprzez promocję w mediach ogólnopolskich, w
Internecie, prasie,
− wdrażanie nowych technik i metod nauczania takich, jak: m.in. e-learning,
studiowanie „metodą projektu”, studiowanie „pod kierunkiem”,
− rozwój WSNS jako uczelni: „nowoczesnej i atrakcyjnej” – dzięki stosowaniu metod
i technik kształcenia uwzględniających nabywanie kompetencji i rozwój osobisty, oraz
„przyjaznej” – przez ułatwianie dostępu do wiedzy, także w przestrzeni e–wykładowej
np. materiały dydaktyczne udostępniane w systemie internetowym z dostępem
wewnątrzuczelnianym,
− rozwijanie działalności Biblioteki przez poszerzanie dostępu do światowego
piśmiennictwa m.in. uruchomienie dostępu do nowych baz danych, a także przez stałą
aktualizację zbiorów bibliotecznych umożliwiającą studentom i pracownikom
naukowo-dydaktycznym dostęp do najnowszej wiedzy i osiągnięć nauki,
−

prowadzenie prac dyplomowych licencjackich o charakterze badawczym oraz
upowszechnianie wyników tych badań w formie publikacji naukowych lub doniesień
zjazdowych lub konferencyjnych,
Lublin 2015

2

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
−

stymulowanie kadry do tworzenia zespołów naukowych (eksperckich),

−

włączanie najzdolniejszych studentów do prac naukowych np. poprzez stworzenie
systemu Opiekunów Naukowych (dla 2-3 studentów),

−

prowadzenie cyklicznych i specjalistycznych konferencji/zjazdów/sympozjów,
szkoleń w celu promowania osiągnięć naukowych i dydaktycznych WSNS oraz w
celu promowania Uczelni,

−

rozwój wydawanych przez WSNS czasopism (m.in. zmiana systemu recenzowania,
streszczenia artykułów w języku angielskim) w celu pozyskania punktów MNiSW
na liście czasopism B,

−

pozyskiwanie funduszy europejskich oraz grantów w celu rozwoju zaplecza
naukowo-badawczego oraz prowadzenia badań; przygotowywanie pracowników
naukowych i administracyjnych do aplikowania o granty naukowe oraz strukturalne w
związku z nową perspektywą budżetową EU (2014-2020) – spotkania organizowane
w WSNS,

−

dalszy rozwój współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi
Lubelszczyzny oraz ogólnokrajowymi i międzynarodowymi,

−

zwiększenie świadomości oraz wiedzy o potrzebie upraktycznienia i komercjalizacji
wyników badań naukowych oraz możliwości patentowania,

−

szkolenia rozwojowe kadry naukowo – dydaktycznej.

z

terenu

Misją WSNS jest stworzenie Uczelni kameralnej, przyjaznej dla studenta, aby czuł się w
niej dobrze ale również, wyniósł z niej jak najwięcej takich wartości, które będzie mógł
zastosować i wykorzystać w swoim życiu zawodowym i osobistym.
WSNS nie dąży do przyjęcia jak największej liczby studentów, ale na zdobyciu takich,
którzy zechcą zaufać tej Uczelni. Kształcąc się będą mieli poczucie, że nic nie stracili, a wiele
zyskali. WSNS dąży do tego, aby być postrzegana na rynku edukacyjnym bardzo pozytywnie,
zarówno przez aktualnie studiujących ale również przez pracodawców, którzy będą zabiegali
o absolwentów tej Uczelni. Kształcenie na wysokim poziomie w dobrych warunkach i
przyjaznej atmosferze, to główne zadania jakie stawia sobie WSNS.
Misją WSNS w stosunku do jej studentów jak też i pracowników, nie jest: „nakłanianie
ludzi do zrobienia tego, co i tak powinni zrobić”, lecz – wyposażenie ich w umiejętności,
dzięki którym sami dostrzegą, co należy zrobić. Z tak ukształtowaną świadomością student
WSNS będzie otrzymywał wiedzę dydaktyczną i praktyczną na jak najwyższym poziomie
oraz nauczy się, jak poradzić sobie na zmieniającym się rynku edukacyjnym i rynku pracy.
Jednocześnie WSNS stawia sobie za cel podejście indywidualne do studenta, aby mógł
wskazać obszary swoich zainteresowań, tzw. tutoring. Student (pupil) powinien być w
kontakcie ze swoim profesorem (tutorem), wykładowca powinien być dla studenta mentorem
- osobą, która daje mu cenne wskazówki i ukierunkowuje go do wybierania odpowiednich
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tematów z danej dziedziny. Uczy studenta „smakowania wiedzy”, aby mógł ją w sposób
odpowiedni połączyć z praktyką. Tutor powinien być liderem własnej dziedziny czy
dyscypliny naukowej, którą reprezentuje, powinien umieć zachęcić studenta do poszukiwania
i odkrywania nowych zagadnień.
Misją WSNS jest systematyczne wzbogacanie obszaru realizowanej dydaktyki – poprawa
jakości realizowanego procesu dydaktycznego, dbanie o jak najwyższy poziom zajęć
dydaktycznych poprzez wprowadzanie nowych metod kształcenia m. in. np. metoda projektu:
indywidualna oraz zespołowa, pod kierunkiem opiekuna, prace badawcze na temat ważnych
i aktualnych zagadnień. Kształcenie studentów na danym kierunku studiów pod patronatem
przyszłego pracodawcy, który ma wpływ na program kształcenia w danej specjalność,
dostosowanie wykształcenia do obszaru działalności konkretnego przedsiębiorstwa.
Wyposażenie studentów w umiejętności elastycznego poruszania się na zmieniającym się
szybko i nieprzewidywalnym współczesnym rynku pracy, dostosowanie się do jego potrzeb.
Priorytetem działalności WSNS jest również element większego otwarcia na kształcenie
różnych grup osób niepełnosprawnych np. głuchoniemych (ze względu na wcześniejsze
doświadczenia w tej dziedzinie).
Celem WSNS jest również utworzenie studiów drugiego stopnia, aby uzyskać większy
prestiż na rynku edukacyjnym.
WSNS jest Uczelnią niepubliczną, która realizuje swoją misję wśród bardzo znanych i
cenionych Uczelni publicznych i niepublicznych, z którymi współpracuje i pragnie nadal
kontynuować swoje dzieło w oparciu o wzajemne doświadczenia.

Główną misją wychowawczo – społeczną WSNS jest:
„Służba prawdzie i dla dobra każdej osoby ludzkiej”
Misja ta realizowana jest poprzez:
1. Samopoznanie
realizowane przez:
– ukazywanie i docenienie godności osoby ludzkiej, która pochodzi od Stwórcy
i wynikający z niej wielki potencjał, który ma każdy człowiek,
– rozpoznawanie swoich słabych stron, własnych słabości, nieuporządkowanych
przywiązań, które blokują przemianę i uniemożliwiają ujawnienie i wykorzystanie
potencjału będącego w człowieku,
– zidentyfikowanie i przyjęcie silnych i głęboko zakorzenionych wartości i przekonań,
– wyznaczenie sobie osobistych celów i odpowiedzenie sobie na pytanie – po co żyję ?
Wyraźne poczucie celu w życiu dodaje energii, wzmaga zaangażowanie, pragnienie
działania i ma w sobie siłę motywacyjną,
– określenie swojego światopoglądu: kim dla mnie są inni ludzie, po co istnieję w świecie
i jakie relacje będę nawiązywał z innymi,
– autorefleksja, polegająca na częstym skupianiu się na priorytetach oraz wyciąganiu
wniosków z sukcesów i porażek.
2. Kreatywność
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realizowana przez:
– uwolnienie od nieuporządkowanych przywiązań, które wyzwala do podejmowania
decyzji w kierunku nowych pomysłów, okazji i wyzwań oraz pobudza akceptację
innowacyjności i dążenie do pomysłowości,
– pomysłowość, którą realizujemy, gdy wykształcimy w sobie umiejętność dystansowania
się i staniemy się neutralni wobec sytuacji, które powstrzymują nas od decyzji i działań,
czyli staniemy się wolni od przywiązań np. do własnego statusu czy majątku, jak również
wolni od wszelkich uprzedzeń,
– kierowanie się ku pomysłowości, dzięki czemu odkrywamy, że nasze zdolności, nasz
osobisty potencjał służy nowym osiągnięciom, które będąc najpierw wizją stają się
rzeczywistością.
3. Miłość
realizowana przez:
– utwierdzenie się w uznaniu własnej godności, które rozwija właściwą miłość do siebie,
a przez to uznanie godności, aspiracji i potencjału innych osób, co skłania do miłości ku
nim,
– realizowanie miłości czyni z misji WSNS, którą jest: „Służba prawdzie i dla dobra
każdej osoby ludzkiej” sprawę osobistą i nadaje tej sprawie właściwy kształt,
– pozytywne i pełne miłości nastawienie, które przyciąga innych.
4. Poświęcenie
realizowane przez:
– szlachetne zobowiązanie się do życia, w którym człowiek bardziej niż na samym sobie,
skupia na celu swojego życia, do którego może dążyć przez pełnienie misji: „Służba
prawdzie i dla dobra każdej osoby ludzkiej”,
– rozbudzanie heroicznych ambicji, które powodują dodawanie sobie i innym pozytywnej
energii, wyobraźni oraz motywacji do działania,
– heroizm ośmiela do tego, by stawiać sobie coraz wyższe wymagania.
„I kto poświęca siebie dla innych, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i
na każdem miejscu.
A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość, i urząd, i bogactwo, znajdzie głupstwo,
i nędzę, i potępienie na ziemi, w piekle, i na każdem miejscu.”
Adam Mickiewicz: Księgi narodu polskiego
Dewiza WSNS to:
Prawda - Dobro - Praca
Służba Prawdzie, bo Prawda to życie i największe Dobro, jakie może posiąść człowiek.
Istotą Dobra jest to, że musi być przekazywane drugiemu człowiekowi.
Dobro możemy przekazywać przez Pracę.
Intencją władz i współpracowników Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą
w Lublinie oraz jej kadry dydaktycznej jest działanie zgodnie z misją Uczelni, przekazywanie
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swoim studentom tych wartości, pamiętając, że czas studiów, to szczególny okres w życiu
człowieka podlegający należnym mu prawom.
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