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Prezentacja Wyższej Szkoły Humanitas 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w 

Sosnowcu i drugą w Zagłębiu Dąbrowskim.  

Aktualnie Humanitas prowadzi 10 kierunków kształcenia, w tym 8 kierunków 

magisterskich, 21 specjalności i około 55 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia 

posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo. Oferta 

Wyższej Szkoły Humanitas obejmuje nadto szeroki katalog szkoleń, a także wiele propozycji 

dla najmłodszych oraz ich rodziców. W ramach Humanitas funkcjonują uniwersytety 

dziecięce, uniwersytet młodzieżowy oraz uniwersytety trzeciego wieku.  

Uczelnia prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą, przede wszystkim 

w dziedzinie zarządzania, nauk prawnych i pedagogiki. Jest organizatorem licznych 

konferencji i sympozjów naukowych, wydawcą monografii, podręczników akademickich i 

czasopism naukowych o znaczącej pozycji na arenie krajowej. 

Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest realizowana na szeroką skalę 

współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspieranie przedsiębiorców, 

organizowanie zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także inicjowanie i 

włączenie się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, 

biznesowym itp. 

Humanitas cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w 

województwie śląskim. WSH jest zwycięzcą i liderem licznych rankingów, w tym trzy razy z 

rzędu laureatem 2. miejsca w ogólnopolskim rankingu najlepszych studiów podyplomowych 

w kraju miesięcznika „Forum Samorządowe”. W roku 2018 WSH zajęła 11. miejsce w Polsce 

w rankingu Uczelni Niepublicznych miesięcznika „Perspektywy”. W stosunku do 

poprzedniego roku Uczelnia zanotowała też największy postęp w kraju i uzyskała w rankingu 

awans o 12 pozycji. Dzięki temu WSH została nagrodzona wyróżnieniem „Awans 2018”. 

Ponadto kierunki „dziennikarstwo” oraz „psychologia” zostały nagrodzone w „Konkursie o 

milion” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 

nagrodę w wysokości 1 mln zła za innowacyjne i nowoczesne programy kształcenia. 

 

 



 

 

WPROWADZENIE 

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce,  nazywana Konstytucją dla Nauki, jak 

również aktualne tendencje w otoczeniu społeczno-gospodarczym Wyższej Szkoły Humanitas 

(a zwłaszcza na rynku pracy) wyznaczają nowe kierunki i cele, jakie realizować będzie 

Wyższa Szkoła Humanitas. We  wprowadzeniu do Ustawy podkreślono, iż „uczelnie oraz 

inne instytucje badawcze realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: 

wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, 

współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym”. Tak określony 

kierunek rozwoju wyższych uczelni stanowi też ramy funkcjonowania Wyższej Szkoły 

Humanitas.  

Polityka rozwoju Wyższej Szkoły Humanitas, zgodnie z podpisaną w dniu 16 

listopada 2017 r. Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, oparta jest na koncepcji 

uczelni społecznie odpowiedzialnej. Zgodnie z tą ideą zadania Uczelni wykraczają poza 

tradycyjną sferę wysokiej jakości kształcenia, prowadzenia badań naukowych i rozwoju 

nauki. Istotnym aspektem funkcjonowania Uczelni odpowiedzialnej społecznie jest 

wprowadzanie skutecznych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w Uczelni oraz 

kierowanie się w swojej działalności zasadami etyki. Uczelnia społecznie odpowiedzialna to 

Uczelnia budująca wzajemne relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będące 

podstawą rozwoju innowacyjności społecznych i gospodarczych.  

Współczesne wyzwania i zagrożenia cywilizacyjne wymagają zaangażowania Uczelni 

w ich rozwiązywanie. Uczelnia społecznie odpowiedzialna wdraża zasady zrównoważonego 

rozwoju w wielu obszarach funkcjonowania – holistycznej edukacji, zarządzania, modyfikacji 

programów kształcenia i współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Wyższa Szkoła 

Humanitas, stosując zasady określone w przyjętych przez ONZ Celach Zrównoważonego 

Rozwoju, w pełni wpisuje się w te wymagania. 

Wyższa Szkoła Humanitas jest więc Uczelnią dbającą o interesariuszy wewnętrznych 

(studentów i pracowników), jak i zewnętrznych (władze lokalne, przedsiębiorców, 

społeczności lokalne, organizacje społeczne i gospodarcze, absolwentów), aktywnie 

uczestniczącą w życiu społeczności, budującą długotrwałe, symbiotyczne relacje oparte na 

partnerstwie i kreującą wokół siebie silny kapitał społeczny.  

Poprzez uwzględnianie i stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności we 

wszystkich obszarach swojej działalności oraz upowszechnianie tych zasad wśród swoich 



 

kluczowych interesariuszy, Wyższa Szkoła Humanitas  staje się wzorem godnym 

naśladowania dla innych instytucji publicznych, w tym zwłaszcza szkół wyższych w Polsce i 

Europie. 

Społeczna odpowiedzialność została wpisana w Wizję i Misję Wyższej Szkoły 

Humanitas. 

 

WIZJA 

Wyższa Szkoła Humanitas jest Uczelnią nowoczesną, proinnowacyjną, silnie 

osadzoną w regionie, budującą swój prestiż poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów, prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych przy partnerskiej współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, transfer osiągnięć naukowych oraz kreowanie rozwoju 

lokalnego i regionalnego.  

Wysoka jakość kształcenia umożliwia studentom elastyczne i kreatywne wejście na 

rynek pracy, wyposaża ich w bogatą, interdyscyplinarną wiedzę, uświadamia związki nauki z 

praktyką, przygotowuje do uczenia się przez całe życie,  rozwija ich charaktery i horyzonty 

intelektualne, pomaga w zrozumieniu  procesów społecznych, politycznych i 

cywilizacyjnych, rozbudza wrażliwość społeczną poprzez kształtowanie takich postaw, jak 

empatia, kreatywność i przedsiębiorczość, a także buduje w studentach poczucie 

odpowiedzialności za przyszłość własną, regionu, Polski i Europy. 

Wobec dynamicznie zmieniającego się świata, coraz większej mobilności zawodowej, 

potrzeby praktycznego kształcenia oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy 

kształcenia ustawicznego, Wyższa Szkoła Humanitas  tworzy nowoczesną, społecznie 

użyteczną ofertę kształcenia, dostosowując ją do nowych wyzwań innowacyjnej gospodarki, 

stając się równocześnie uczelnią atrakcyjną dla studentów z kraju i zza granicy. 

Uczelnia stanowi wspólnotę studentów, absolwentów i pracowników, którzy czują się 

współodpowiedzialni za jej funkcjonowanie. Wewnętrzna organizacja Uczelni wspiera 

wszystkie obszary działalności na rzecz integracji środowiska akademickiego.  

Wyższa Szkoła Humanitas pełni rolę kulturotwórczą w skali lokalnej i regionalnej, jest 

animatorem przedsiębiorczości, a także rozlicznych działań naukowych i społecznych na 

rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 



 

 

MISJA 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, zgodnie z wielowiekową tradycją 

europejskich uniwersytetów, odwołuje się do uniwersalnych, ogólnohumanistycznych 

wartości, takich jak mądrość, prawda, wolność, sprawiedliwość, solidarność, praworządność, 

pluralizm światopoglądowy i tolerancja. Celem Uczelni jest budowanie w regionie śląsko-

dąbrowskim silnego ośrodka akademickiego zapewniającego transfer wiedzy do praktyki oraz 

kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-

gospodarczego uczelni. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowywanie, przede wszystkim na 

potrzeby lokalne i regionalne, wysoko wykwalifikowanych kadr do wykonywania zadań 

menedżerskich, teoretycznych i usługowych, w różnych dziedzinach i segmentach systemu 

społeczno-gospodarczego, w szczególności na potrzeby administracji publicznej, sektora 

edukacji, prywatnej przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i kultury. 

WSH dąży do tego, by pełnić rolę aktywnego aktora procesów społecznych i gospodarczych 

w skali lokalnej i regionalnej, być animatorem przedsiębiorczości, a także rozmaitych działań 

aktywizujących i kreujących kapitał intelektualny w otoczeniu, w którym funkcjonuje. 

Priorytetem w działalności Uczelni jest kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób twórczy diagnozować i reagować na 

problemy związane z postępem cywilizacyjnym.  

W pracy naukowej i dydaktycznej Uczelnia uczy szacunku dla różnorodnych 

poglądów i opinii, przestrzegania obyczajów akademickich, kształtuje krytyczne postawy w 

atmosferze równości, różnorodności, wolności i tolerancji, z poszanowaniem praw człowieka. 

Wyższa Szkoła Humanitas jest uczelnią społecznie odpowiedzialną, promującą idee 

zrównoważonego rozwoju, społeczną odpowiedzialność w programach edukacyjnych, 

badaniach naukowych, aktywnie angażującą się w kształtowanie relacji z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Uczelnia stwarza warunki umożliwiające mobilność studentów i pracowników w 

ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz badawczych oraz jest otwarta dla 

studentów zagranicznych, tworząc im warunki do nauki oraz prowadzenia prac badawczych. 

Wyższa Szkoła Humanitas, przy zachowaniu autonomii Uczelni, prowadzi wysokiej 

jakości działalność naukowo-badawczą, której efektem jest upowszechnianie, popularyzacja, 

wdrażanie oraz tworzenie gospodarki opartej na innowacjach, z zachowaniem równowagi  

 



 

pomiędzy wartością autoteliczną wiedzy a jej praktycznym wykorzystaniem. 

Uczelnia tworzy warunki do uczenia się przez całe życie poprzez prowadzenie 

różnych form kształcenia na potrzeby lokalnych partnerów oraz adresowanych do różnych 

grup społecznych.  

Uczelnia jest cenionym ośrodkiem opiniotwórczym oraz platformą współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz tworzenia innowacji społecznych w 

partnerstwie z biznesem, środowiskiem twórczym, środowiskami społeczno-zawodowymi, 

samorządami terytorialnymi i organizacjami non profit. 

 

 

ANALIZA SWOT 

Podstawę opracowania strategii Wyższej Szkoły Humanitas stanowi identyfikacja 

uwarunkowań sprzyjających lub ograniczających rozwój Uczelni, występujących we 

wszystkich obszarach jej działania. W tym celu wykorzystano analizę SWOT, pozwalającą na 

określenie czynników determinujących funkcjonowanie Uczelni. Wskazano mocne strony 

Uczelni (S=strenghts), czyli elementy wewnętrzne - pozytywne, będące kluczowymi 

czynnikami sukcesu umożliwiającymi dostosowywanie się do zmieniających się 

uwarunkowań otoczenia zewnętrznego. Drugim elementem analizy były słabe strony Uczelni 

(W=weaknesses), czyli czynniki wewnętrzne - negatywne ograniczające sprawność działania, 

wynikające z ograniczonych możliwości dysponowanymi zasobami kadrowymi, 

infrastrukturalnymi, formą zarządzania utrudniającymi  reagowania na zmieniające się 

wymagania otoczenia zewnętrznego. Wpływ na funkcjonowanie Wyższej Szkoły Humanitas 

mają także uwarunkowania zewnętrzne, na które Uczelnia nie ma bezpośredniego wpływu. Są 

to istniejące lub przewidywane procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu Uczelni, 

które mogą być szansą (O=Opportunities) i które odpowiednio wykorzystane mogą stać się 

impulsem do rozwoju Uczelni. Istnieją także zewnętrzne procesy, zjawiska i trendy, które 

stanowić mogą barierę w rozwoju, z którymi Uczelnia powinna się liczyć i których w miarę 

możliwości należy unikać (T=Threats). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mocne strony Słabe strony 

• Dynamiczny rozwój Uczelni w obszarze 

kształcenia (rozwój studiów II stopnia i 

zdywersyfikowana oferta kształcenia) 

• Pozytywne oceny PKA 

• Wysoki odsetek praktyków w kadrze naukowo-

dydaktycznej  

• Wysokie pozycje Uczelni w popularnych 

rankingach uczelni 

• Wysokie kwalifikacje większości nauczycieli 

akademickich i ich duża aktywność w procesie 

dydaktycznym i naukowym. 

• Znacząca aktywność konferencyjna i 

wydawnicza 

• Aktywny udział interesariuszy zewnętrznych w 

weryfikowaniu kierunkowych efektów uczenia 

się, programów studiów, praktyk studenckich 

• Silna pozycja Uczelni w środowisku lokalnym i 

dobrze rozwinięta współpraca z otoczeniem 

społecznym 

• Dynamiczny rozwój Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku i Uniwersytetów Dziecięcych 

• Funkcjonowanie zagranicznych wydziałów 

Uczelni w Vsetinie i Pradze  

 

• Zbyt niska aktywność naukowo-

badawcza niektórych nauczycieli 

akademickich  

• Niewystarczająca wymiana 

zagraniczna studentów i 

nauczycieli akademickich. 

• Niepełne dostosowanie 

przestrzeni uczelni do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami 

(brak windy). 

• Niewystarczająca aktywność 

naukowa studentów, w tym 

zwłaszcza zbyt słaby udział w 

tworzeniu zespołów badawczych  

 

 

Szanse Zagrożenia 

• Umiędzynarodowienie kształcenia  

• Rozwój kształcenia na trzecim stopniu studiów  

• Silny potencjał regionu (województwo śląskie 

jako drugi pod względem potencjału społeczno-

gospodarczego region w Polsce) 

• Większe zainteresowanie interesariuszy 

zewnętrznych współpracą z uczelnią 

• Możliwości finansowania inwestycji i projektów 

uczelni ze środków UE 

• Rozwój nowych technologii (IT) i możliwość 

ich stosowania w dydaktyce i zarządzaniu 

szkołą wyższą  

• Wzrost zrozumienia przez społeczeństwo 

regionu konieczności kształcenia ustawicznego, 

w tym na studiach podyplomowych 

• Niż demograficzny (możliwy 

spadek liczby kandydatów na 

studia wskutek nadchodzących 

zmian demograficznych) 

• Konieczność obniżania kryteriów 

dopuszczających do studiowania 

ze względu na coraz mniejszą 

liczbę kandydatów  

• Rosnąca konkurencja między 

uczelniami 

• Rosnąca biurokratyzacja nauki i 

szkolnictwa wyższego 

 



 

 

STRATEGIA  

 

Dokonana szczegółowa analiza mocnych i słabych stron, jak i możliwości 

wykorzystania szans oraz uniknięcia zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym, umożliwiła 

określenie pożądanych kierunków rozwoju Wyższej Szkoły Humanitas na lata 2020-2026. 

Istotą przygotowania strategii Wyższej Szkoły Humanitas jest realizacja założonej koncepcji 

rozwoju Uczelni dążącej do osiągnięcia prestiżowej pozycji Uczelni w regionie, 

charakteryzującej się wysoką jakością kształcenia, osiągnięciami w dziedzinie badań 

naukowych, nowocześnie zarządzaną, ściśle współpracującą z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 

W tym ujęciu skoncentrowano się na czterech obszarach, które ujmują wszystkie 

istotne płaszczyzny funkcjonowania Uczelni. Na tej podstawie  zostały wyznaczone  cele 

strategiczne i operacyjne wynikające bezpośrednio z misji i wizji: 

I. CELE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM,  

II. CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM NAUKOWO-BADAWCZYM,  

III. CELE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UCZELNIĄ,  

IV. CELE ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM RELACJI Z OTOCZENIEM 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM. 

  

Wskazanym powyżej obszarom odpowiadają 4 cele strategiczne: 

 

1. Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia  w Uczelni, 

2. Rozwój i internacjonalizacja nauki i badań,  

3. Progresyjne i dynamiczne zarządzanie Uczelnią, 

4. Umocnienie i rozszerzenie powiązań Uczelni z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 

Konkretyzację każdego z czterech celów strategicznych wyznaczają cele operacyjne. 

 

 

 



 

CEL STRATEGICZNY 1.   

Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia  w Uczelni 

Cele operacyjne: 

1.1 Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez uzyskiwanie uprawnień do prowadzenia nowych 

kierunków oraz poziomów kształcenia (w siedzibie Uczelni i wydziałach w Vestinie i 

Pradze); 

1.2   Zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia kształcenia; 

1.3 Prowadzenie wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej uzyskaniem pozytywnych 

      ocen ewaluacyjnych; 

1.4   Promowanie oferty uczenia się przez całe życie;  

1.5   Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w programach kształcenia; 

1.6   Zwiększenie aktywności studentów w kołach naukowych i organizacjach studenckich;  

1.7 Uwzględnianie w procesach kształcenia potrzeb różnorodnych grup społecznych w tym 

osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.     

 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Rozwój i internacjonalizacja nauki i badań 

Cele operacyjne: 

2.1    Prowadzenie najwyższej jakości interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań, których 

wyniki mają realny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki; 

2.2    Uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz uprawnień do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego; 

2.3    Zwiększenie umiędzynarodowienia działalności naukowo-badawczej pracowników oraz  

  studentów (wyjazdy zagraniczne, dydaktyczne i naukowe, udział w międzynarodowych 

  projektach badawczych, publikacje w zagranicznych czasopismach); 

2.4   Uzyskanie kategorii naukowej co najmniej B+ w rozwojowych dyscyplinach; 

2.5   Zwiększenie absorpcji środków zewnętrznych na badania naukowe, w tym realizacja 

projektów badawczych w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, 

zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH, komercjalizacja wyników badań lub prac 

rozwojowych oraz realizacja prac naukowych na zlecenie podmiotów spoza sektora 

szkolnictwa wyższego i nauki; 

2.6  Systematyczne doskonalenie jakości kadr naukowo-dydaktycznych ze szczególnym 

         uwzględnieniem szybkości rozwoju naukowego i mobilności; 

 



 

2.7  Zwiększenie aktywności naukowej studentów w tworzeniu zespołów badawczych i 

         realizacji projektów zarządzanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną; 

2.8   Zwiększenie liczby artykułów publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach z 

 wykazu MNiSW.  

 

Cel strategiczny 3. 

Progresyjne i dynamiczne zarządzanie Uczelnią  

Cele operacyjne: 

3.1  Doskonalenie systemu obiegu informacji wewnętrznej na Uczelni oraz zwiększenie 

poziomu znajomości procedur wśród pracowników;  

3.2    Stworzenie platformy informacji o badaniach naukowych pracowników; 

3.3    Zwiększenie stabilizacji kadry naukowo-badawczej;  

3.4    Poprawa warunków lokalowych pracowników;  

3.5    Zwiększenie działań promujących sukcesy interesariuszy wewnętrznych Uczelni; 

3.6    Kreowanie proaktywnej kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany;   

 

Cel strategiczny 4. 

Umocnienie i rozszerzanie powiązań Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Cele operacyjne: 

4.1 Wzmocnienie obecności uczelni i jej pracowników w gremiach eksperckich  

        powoływanych przez instytucje publiczne; 

4.2    Wzmacnianie więzi z absolwentami Uczelni i promowanie ich osiągnięć; 

4.3 Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni w mediach oraz budowanie 

        świadomości marki w otoczeniu zewnętrznym; 

4.4    Zwiększenie udziału w inicjatywach sprzyjających roli kulturotwórczej Uczelni; 

4.5    Organizowanie wspólnych z interesariuszami zewnętrznymi konferencji i seminariów. 

 


