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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Wyższa Szkoła techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie funkcjonuje od 2002r. Uczelnia o
praktycznym profilu kształcenia.
Oferujemy studia inżynierskie (3,5 roku) na kierunku Transport, specjalności:
- Technika samochodowa
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego

- Logistyka transportu
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna oferuje:
1) studia I stopnia (inżynierskie) (3,5 roku) na kierunku Transport,
2) studia podyplomowe
- Mechatronika i agrotronika w pojazdach i maszynach rolniczych
- Budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
- Informatyka dla nauczycieli
- Informatyka w dydaktyce
- Logistyka
- Metody wytwarzania oprogramowania
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego
- Kompetencje zawodowe przewoźników oraz bezpieczeństwo przewozów niebezpiecznych
- Doradca zawodowy w oświacie i instytucjach rynku pracy
3) kursy
- Diagnosta samochodowy
- Rzeczoznawca samochodowy
4) Szkolenia z zakresu informatyki
- Programowanie C++
- Programowanie w języku skryptowym Python
- Wprowadzenie do programowania w C podsystemy wbudowane
- Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych
Współpraca Uczelni ze środowiskiem gospodarczym
Uczelnia od kilkunastu lat współpracuje z biznesem,są to między innymi:
GlobalLogic
Auto Diesel Dervice Tadeusz Bojarski
AkademiaLatania.pl
PKS Gryfice
CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. Szczecin
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl
Uczelnia prowadziła liczne projekty o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, współﬁnansowanych ze
środków Unii Europejskiej. W latach 2004-2015 WSTE zrealizowało projekty rozwojowe i szkoleniowe,
w tym:
- Dz. 8.1.1 „Zostań diagnostą samochodowym:, wartość 591.799,82 zł., BO-80
- Dz. 8.2.1 „Wzmocnienie powiązań sfery biznesu z nauką” wartość 901.846,83, BO-209
- Dz. 4.1.1 „Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami”, wartość 2 923.007,19 zł., BO-630
- Dz. 8.1.1 „Zostań diagnostą samochodowym-szkolenia i uprawnienia”, wartość 574.095,78 zł., BO70
- Dz. 8.2.1 „Współpraca nauki z biznesem-kreowanie podstaw przedsiębiorczości”, wartość
988.214,47 zł., BO-195

Podstawa działalności: wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
pod numerem 240 prowadzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Uchwała_929_2011_w_spr_oceny_jakości_kształcenia.pdf
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