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Informacja na temat  studiów  

w SPOŁECZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA  

(nauka oparta na e-learningu w POLSKIEJ AKADEMII OTWARTEJ) 

 

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania należy do grupy najbardziej 

renomowanych wśród polskich uczelni. Z danych Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa 

Wyższego MNiSW w Warszawie, z dn. 22 grudnia 2010r. wynika, że SWSPIZ jest najczęściej 

wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce wg ogólnej liczby kandydatów na studia  pierwszego 

stopnia i jednolite studia magisterskie. Placówka działa na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 19 grudnia 1994r. Sukcesywnie wprowadza kolejne kierunki i otwiera ośrodki 

zamiejscowe. Również Polonia w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii coraz częściej wybiera uczelnie 

polskojęzyczne. Jest też nowy trend – studia przez Internet. E-learnig cieszy się tak dużą 

popularnością, że SWSPiZ otworzyła Polską Akademię Otwartą (www.PAO.pl). 

PAO działa od sześciu lat. Została utworzona Uchwałą Senatu z dnia 5.03. 2007r. jako 

ogólnouczelniana jednostka. Naukę pobiera obecnie 632 studentów na trzech kierunkach: 

Zarządzanie, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe. Nasi certyfikowani wykładowcy wykształcili już 

ponad stu absolwentów. W 2009r. została podjęta decyzja o utworzeniu ZOD w Londynie (zgody: 

MSZ z 13.03.2009, MNiSW z 20.03.2009, gdzie obecnie studiuje blisko 400 studentów, kolejnych 20 

rozpoczęło program Clark University na II stopniu studiów).  Natomiast w 2010r.  zdecydowano  

o utworzeniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Paryżu i Dublinie. Obecnie trwa pierwszy 

nabór na  kierunki Zarządzanie i Pedagogika (zgody: MSZ z 04.10.2010, MNiSW z 13.10.2010r.). Do 

oferty dołączyły także studia podyplomowe z zakresu tłumaczeo przysięgłych.   

Słuchacze, którzy przechodzą naukę  trybem blended learning twierdzą, że poziom studiów 

jest tak samo wysoki jak na studiach stacjonarnych. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Prorektor  

ds. Jakości Kształcenia SWSPIZ, przedstawia sposób funkcjonowania e-learningu w Polskiej Akademii 

Otwartej: 

„Każdy z naszych Studentów otrzymuje hasło i login, które umożliwiają dostęp do treści 

edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci mają obowiązek logowania się na 

platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowych oraz czatach 

prowadzonych przez wykładowcę. Na forach wykładowca moderuje dyskusje dotyczące 

przerabianego materiału. Praca na forach jest przez wykładowców oceniana i punktowana. 

Czaty z wykładowcami mają charakter konsultacji i prowadzone są na żywo w terminach 

wcześniej ustalonych z grupą. Wykładowcy przeprowadzają zaliczenia oraz egzaminy w czasie 

zjazdów sesyjnych w sposób tradycyjny”. 



Studenci pobierają naukę wirtualnie, jednak w celu zaliczenia przedmiotu muszą zgłosid się 

do Uczelni i zdad realny egzamin (w Dublinie). Żeby skooczyd rok z pozytywnym wynikiem, także w 

trakcie semestru, pojawiają się na weekendowych zjazdach, podczas których mają bezpośredni 

kontakt z kadrą dydaktyczną. Polska Akademia Otwarta, pod skrzydłami Społecznej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania, otwiera swoje wydziały na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Francji 

oraz Irlandii.  

Studenci, którzy studiują w Londynie specjalizują się w: marketingu, zarządzaniu zasobami 

ludzkimi, organizacjami, finansami. Studia te pozwalają na pracę w charakterze menadżera, 

finansisty, konsultanta i doradcy.  

Osoby, które zdecydują się na naukę w Paryżu lub Dublinie będą mogły wybierad między 

kierunkami: Pedagogika lub Zarządzanie. Pedagogika obejmuje specjalności: opiekuoczo-

wychowawczą lub doradztwo zawodowe. Natomiast w Zarządzaniu istnieje cały wachlarz możliwości: 

marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem, 

zarządzanie w administracji publicznej, Public Relations, promocja, reklama, zarządzanie w logistyce, 

e-biznes i marketing w Internecie, zarządzanie finansami, rachunkowośd i analiza finansowa, 

zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, zarządzaniem wiedzą  i informacją w organizacji.  

Po zrealizowaniu programu studiów student przygotowuje pracę dyplomową  
i przystępuje do egzaminu dyplomowego realizowanego w sposób tradycyjny przed komisją złożoną  
z nauczycieli akademickich. Po obronie pracy licencjackiej otrzymuje tytuł licencjata Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.  

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom studentów nawiązała współpracę z Clark Univeristy. Jest to najstarsza instytucja 

naukowo-badawcza w Stanach Zjednoczonych, która oferuje możliwośd uzyskania dyplomu Master. 

Prowadzony jest też wspólny program SWSPiZ i Clark University dający możliwośd uzyskania dwóch 

dyplomów II stopnia: polskiego magistra wraz z amerykaoskim Master (program realizowany jest w 

języku angielskim). Clark University jest jedną z trzech uczelni w Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, 

które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykaoskich - 

Association of American Universities. 

 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny SWSPiZ już od kilku miesięcy aktywnie wspiera Polaków w 

Irlandii m. in. poprzez współorganizację cyklu warsztatów dla osób dążących do rozwoju osobistego 

oraz poszukujących pracy w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym oraz poprzez sponsorowanie 

sprzętu komputerowego dla polskiej biblioteki Biblary. Razem z przedstawicielem SIPTU oraz Cairde 

Kierownik Polskiej Akademii Otwartej planuje także prowadzenie darmowych warsztatów na terenie 

całej Irlandii.  
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