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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 Ekonomiczno-Humanistyczna to najlepsza uczelnia na Podbeskidziu w rankingu
czasopisma „Perspektywy” 2018. Od 1997 roku Uczelnia kładzie nacisk na jakość kształcenia,
zapewniając uczestnikom kursów oraz studentom wysoko kwaliﬁkowaną kadrę dydaktyczną złożoną
w dużej części z praktyków.

Uczelnia stawia na współpracę z biznesem, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb
odbiorców komercyjnych. Jest zinformatyzowana, co pozwala na prowadzenie zajęć w sposób
częściowo zdalny za pośrednictwem platformy wirtualnej. Uczelnia, indywidualizując ofertę dla
pracodawców, prowadzi także, na podstawie art. 168a ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
studia o proﬁlu praktycznym z udziałem współpracujących podmiotów gospodarczych, gdzie
pracodawca kierujący pracowników na studia uczestniczy w tworzeniu programu i w doborze kadry
dydaktycznej.

Uczelnia prowadzi kształcenie na 21 kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym jak i
niestacjonarnym. Co roku Uczelnia uruchamia nowe kierunki, odpowiadając na potrzeby otoczenia
społeczno-gospodarczego.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podbeskidziu
posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach: ﬁlologia angielska
(anglistyka) i filologia niemiecka (germanistyka).

Więcej informacji na stronie www.wseh.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
Uczelnia kształci słuchaczy na 8 kierunkach studiów podyplomowych. Studia na każdym z kierunków
są prowadzone przez praktyków i pozwalają uczestnikom podnieść kwaliﬁkacje oraz zdobyć nowe
umiejętności przydatne w ich zawodach.

Programy studiów podyplomowych są regularnie aktualizowane. W efekcie uczestnicy zawsze
uzyskują wiedzę z najnowszych źródeł, a metody podnoszenia kwaliﬁkacji oraz wzbogacania
umiejętności są nowoczesne.

SZKOLENIA I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Uczelnia zaprasza przedsiębiorców do współtworzenia programów kursów i szkoleń dedykowanych
dla konkretnych grup. Szkolenia i kursy dokształcające są na Uczelni prowadzone przez ekspertów
w docelowyc dziedzinach. Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w kursach także z
wykorzystaniem platformy wirtualnej udostępniającej nowocześnie zaprezentowane i przystępne
materiały edukacyjne oraz testy wiedzy.

KURSY JĘZYKOWE
Kursy realizowane przez Uczelnię rozwijają wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie,
rozumienie tekstu, pisanie – ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na swobodną
komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.

Podejście do uczestników jest zindywidualizowane. Uczelnia preferuje małe grupy 8-12 osób o tym
samym lub podobnym poziomie wyjściowym. Program zajęć oraz tempo ich prowadzenia
dostosowane do potrzeb grup. Celem kursów jest przygotowanie do międzynarodowych egzaminów

TELC, Cambridge (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC), Goethe Institut (WIDAF), egzaminów w
Instituto Italiano (CELI, CILS), Aliance Francais (DELF, DALF) oraz w Instituto Cervantes (DELE),
na każdym poziomie zaawansowania.

Zajęcia prowadzone są metodami tradycyjnymi lub połączeniem metod tradycyjnych i innowacyjnych
na podstawie oczekiwań klienta, popartych konsultacją metodyczną specjalisty. Poziom początkowy
ustalany jest za pomocą testu kwaliﬁkacyjnego pisemnego i ustnego. Każdy moduł kończy się
egzaminem próbnym na oczekiwanym poziomie, wraz z rekomendacją Lektora co do poziomu
zdania egzaminu. Kandydat może przystąpić do egzaminu zewnętrznego, jeżeli wyrazi taką chęć.
Egzaminy zewnętrzne nie są obowiązkowe, a ich cena nie jest wliczona w cenę kursu.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna posiada status Uczelni, potwierdzony zapisem w
rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych.
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi Laboratorium Edukacyjne ECDL certyﬁkowane
przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. W Laboratorium odbywają się kursy umiejętności
komputerowych na poziomach od podstawowego do zaawansowanego.

