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WSZECHNICA WIÊTOKRZYSKA

KUNI¥ KADR
KREATYWNEJ INTELIGENCJI
(Fragmenty przemówienia JM Rektora, prof. dr hab. Mieczys³awa Adamczyka,
wyg³oszonego podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004)

Drodzy studenci!

(...) W nowy rok akademicki wkraczamy z bogat¹
ofert¹ edukacyjn¹, bowiem szko³a nasza kszta³ciæ bêdzie studentów na 5 kierunkach i 14 specjalnociach,
odpowiadaj¹cych zapotrzebowaniu spo³ecznemu. Obok wczeniej istniej¹cych uruchomilimy nowe, atrakcyjne
kierunki kszta³cenia. Wielk¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê
studia w zakresie pedagogiki opiekuñczej i pracy socjalnej, pedagogiki zawodowej czy filologii angielskiej. Wszechnica przygotowa³a ponadto atrakcyjn¹
ofertê kszta³cenia dla osób pragn¹cych podnieæ swoje
kwalifikacje lub zmieniæ profil zawodowy. Temu zadaniu s³u¿¹ studia podyplomowe, a wród nich: Kreatywnoæ w pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z deficytami rozwojowymi, arteterapia, czy studia praktycznej realizacji edukacji europejskiej i regionalnej. Tak bogata oferta edukacyjna oraz wielokierunkowe kszta³cenie stwarzaj¹ naszym absolwentom wiêksze mo¿liwoci zatrudnienia na wymagaj¹cym
i ci¹gle zmieniaj¹cym siê rynku pracy.
(...) W ca³okszta³cie szkolnictwa niepañstwowego Wszechnica wiêtokrzyska ma swoje okrelone miejsce, zdobyte rzeteln¹ prac¹ wszystkich
grup pracowniczych i mozolnym wysi³kiem w³adz uczelni. (...) Niew¹tpliwym sukcesem Wszechnicy wiêtokrzyskiej w ubieg³ym roku akademickim jest
wydanie przez Komisjê Akredytacyjn¹ pozytywnej opinii jakoci kszta³cenia na kierunku wychowanie fizyczne. Komisja podkreli³a wysoki poziom
nauczania, wyra¿aj¹cy siê w programach i treciach nauczania, dostateczn¹ iloci¹ wysokokwalifikowanej kadry naukowej, organizacji procesu dydaktycznego, bazie dydaktycznej, mnogoci i ró¿norodnoci imprez sportowych oraz sukcesach sportowych studentów nie tylko w skali regionu
i kraju, ale tak¿e na arenie miêdzynarodowej. W bie¿¹cym roku akademickim
ocenie poddana zostanie pedagogika - kolejny kierunek kszta³cenia
w naszej uczelni. Raport samooceny zosta³ przedstawiony Komisji w marcu
tego roku. Czekamy na decyzjê w sprawie wyznaczenia terminu wizyty Komisji. Ufamy, ¿e i ta ocena bêdzie dla naszej uczelni pozytywna.
-1-

GAZETA

NA

INAUGURACJÊ

W systemie oceny i klasyfikacji uczelni wy¿szych Wszechnica wiêtokrzyska od wielu lat odnotowywana jest w rankingach i zajmuje wysokie
lokaty. W roku 2002/2003 w rankingu przeprowadzonym przez tygodnik Wprost
zajê³a 10 miejsce wród niebiznesowych uczelni i jest to pierwsza pozycja
wród kieleckich szkól wy¿szych. W rankingu oceniano kadrê, proces kszta³cenia, pracê i warunki socjalne uczelni. Tak¿e w tegorocznym rankingu
Perspektyw i Rzeczypospolitej zajêlimy 17 miejsce w kraju. Tym samym
Uczelnia znalaz³a siê w klasyfikacji bardzo wysoko w stosunku do lat
poprzednich i zajê³a czo³owe miejsce wród niepañstwowego szkolnictwa
wy¿szego w regionie wiêtokrzyskim. Wzorem innych szkó³ wy¿szych w regionie nie eksponujemy tych nie zawsze obiektywnych sukcesów w informatorach
reklamowych i rekrutacyjnych, bowiem, jak mówi³ Konstanty Ildefons Ga³czyñski w wierszu Wit Stwosz: ni skrzypce ni dzwony nie dwign¹
piêknoci pagórków zielonych. Ciesz¹ nas te sukcesy, bo wiadcz¹ one o
s³usznoci naszych dzia³añ. Tym bardziej, ¿e Wszechnica od pocz¹tku swego
powstania nale¿y do dynamicznie rozwijaj¹cych siê szkó³. W jej murach
kszta³ci siê ponad 5 tysiêcy studentów. Tylko w roku akademickim 2002/
2003 uczelniê opuci³o 1500 absolwentów rzetelnie przygotowanych do podjêcia dalszej nauki lub pracy zawodowej. Tak¿e tegoroczne nabory uwa¿amy
za zadawalaj¹ce.
Wspó³czenie proces dydaktyczny w uczelni wspierany jest znaczn¹
iloci¹ multimedialnych, nowoczesnych pomocy naukowych. W bie¿¹cym roku
akademickim oddana zostanie do dyspozycji studentów kolejna pracownia
komputerowa oraz logopedyczna i muzyczna. Na dzieñ dzisiejszy Wszechnica
dysponuje 80 zestawami komputerowymi, z czego 68 w³¹czonych jest w system
informatyczny Internet. Do u¿ytku studentów oddano tak¿e doskona³y zbiór
biblioteczny, sk³adaj¹cy siê z 11 tysiêcy jednostek inwentarzowych,
w którym 9460 woluminów to wydawnictwa zwarte, a obok nich zbiory specjalne: kartograficzne, audiowizualne oraz zasoby informacyjne na p³ytach CD-ROM.
Obok zadañ zwi¹zanych z rozwojem i doskonaleniem zadañ edukacyjnych nie
mo¿na zapomnieæ o ogromnym wysi³ku Wszechnicy wiêtokrzyskiej w zakresie
tworzenia w³asnego rodowiska naukowego. W tym wzglêdzie z ka¿dym rokiem
akademickim staramy siê doskonaliæ i rozszerzaæ swoj¹ przestrzeñ badawcz¹.
(...) Rozwijamy ró¿ne formy pomocy dla osób, które deklaruj¹ i pragn¹
rozwijaæ siê naukowo. Finansujemy seminaria przygotowuj¹ce do pisania
prac doktorskich, zapewniamy mo¿liwoci publikowania wyników z badañ
naukowych w wydawnictwie uczelnianym w postaci prac zwartych, skryptów i
artyku³ów. Nasza oficyna wydawnicza ma w tym zakresie profesjonalne
dowiadczenie i znaczny dorobek edytorski. Tylko w ubieg³ym roku akademickim wydano 15 pozycji w postaci monografii, materia³ów pokonferencyjnych, skryptów oraz opracowañ z zakresu bibliografii, kalendariów, kronik i literatury popularno-naukowej oraz licznych artyku³ów w Zeszytach
Naukowych Wszechnicy wiêtokrzyskiej.
(...) Dba³oæ o estetykê wnêtrz i najbli¿szego otoczenia oraz zasady
dobrego zarz¹dzania i gospodarowania czyni Wszechnicê miejscem wyró¿niaj¹cym j¹ wród innych uczelni w regionie. Nasze starania w tym zakresie
zosta³y zauwa¿one, bowiem decyzj¹ Wielkiej Kapitu³y i Plebiscytu Radia
Kielce, zostalimy nagrodzeni tytu³em Z³otej Firmy Województwa wiêtokrzyskiego, w zwi¹zku z czym w padzierniku 2002 r. otrzymalimy statuetkê
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Staszica. Ponadto, w tym te¿ czasie, w wyniku V edycji Plebiscytu o Z³ot¹
Miot³ê, og³oszonego przez Urz¹d Miasta, zostalimy zwyciêzc¹ sporód 40
uczestników bior¹cych udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Jestemy przekonani,
¿e estetyka wnêtrz i otoczenia Uczelni podnosi jakoæ kszta³cenia, a dobre
warunki studiowania i przyjazna atmosfera pozwalaj¹ naszym studentom rozwijaæ swoje umiejêtnoci w sposób nieskrêpowany, przyzwyczajaj¹c ich do
gospodarnoci, ³adu i porz¹dku w miejscu pracy i zamieszkania.
(...) W minionym roku akademickim w ¿ycie uczelni aktywnie w³¹czyli siê
nasi studenci m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach naukowych kó³ studenckich czy te¿ udzia³ w imprezach sportowych i turystycznych, organizowanych przez rodowiskowy Akademicki Zwi¹zek Sportowy. Wszechnica wiêtokrzyska stwarza studentom nie tylko mo¿liwoci rozwoju naukowego, ale
tak¿e sportowego oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnieñ.
Od 2002 r. uzyskalimy prawo nadawania stopni instruktorskich w ró¿nych
dyscyplinach sportu. W zwi¹zku z tym, ju¿ w roku akademickim 2002/03, 28
studentów wychowania fizycznego zdoby³o stopieñ instruktora pi³ki no¿nej, a 49 w p³ywaniu. Ponadto 51 studentów posiada uprawnienia do prowadzenia zajêæ z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Nasi s³uchacze, a g³ównie cz³onkowie Klubu Uczelnianego AZS dominuj¹
wród uczelni niepañstwowych w kraju zdobywaj¹c najwy¿sze trofea w wielu
dyscyplinach sportowych. Do spektakularnych zwyciêstw z pewnoci¹ mo¿na
zaliczyæ zajêcie przez dru¿ynê Wszechnicy wiêtokrzyskiej pierwszego
miejsca w Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Pi³ce
No¿nej rozgrywanych w Supralu  maj 2003 r. Równie wysokie lokaty zajê³y
nasze dru¿yny w I edycji wiêtokrzyskiej Ligi Akademickiej
w P³ywaniu i II Górskich Regatach o puchar Wojewody wiêtokrzyskiego. W
obu tych konkurencjach zajêlimy pierwsze miejsca, potwierdzaj¹c wysok¹
klasê naszych zawodników. Studenci uczestniczyli tak¿e w Mistrzostwach
Polski Wy¿szych Szkól Niepañstwowych w koszykówce mê¿czyzn organizowanych w P³ocku oraz w tenisie sto³owym  w Czêstochowie. W tych turniejach
równie¿ sklasyfikowani zostalimy wysoko w tabelach.
(...) Na podkrelenie zas³uguje tak¿e aktywna dzia³alnoæ Uczelnianej
Rady Samorz¹du Studenckiego zarówno na terenie uczelni, jak te¿ w imprezach i przedsiêwziêciach spo³eczno-kulturalnych, organizowanych przez
kieleckie rodowisko studenckie. Nasi studenci, zgrupowani w Naukowym
Kole Penitencjarnym reprezentowali Wszechnicê na XII Sesji Studenckich
Kó³ Naukowych pod tytu³em Cz³owiek i jego rodowisko. Kolejnym przyk³adem jest przyznanie Dorocie Oleszkowicz - absolwentce pedagogiki z resocjalizacj¹, drugiej nagrody za pracê dyplomow¹ zg³oszon¹ do Konkursu na
najlepsze prace dyplomowe przygotowane w polskich szko³ach wy¿szych w
latach 1999-2002 zorganizowanego przez Stowarzyszenie Auxilio Venire
pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Nagrodzona w
lipcu br. praca nt.: Sytuacja rodzinna osób hospitalizowanych domowo w
wietle badañ przeprowadzonych w Centrum Opieki Domowej Libra w Jale,
przygotowana zosta³a pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Bo¿eny Matyjas i
wzbudzi³a uzasadnione zainteresowanie cz³onków Komisji Konkursowej.
Do ciekawszych inicjatyw podjêtych przez m³odzie¿ nale¿y wydawanie gazetki
studenckiej  Jestemy. Mylê, ¿e jej ocena przez studentów jest adekwatna do formy i zawartoci treciowej pisma; twierdz¹ oni, ¿e jest to
gazetka skromna, ale ich w³asna, traktuj¹ca o ich sprawach, przemawiaj¹ca
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do nich ich g³osem. Ponadto, w bie¿¹cym roku og³oszonym przez studentów
rokiem niepe³nosprawnych, przy wspó³udziale Europejskiego Programu M³odzie¿, w murach Wszechnicy zorganizowano dzieñ otwarty pod nazw¹ Tacy
sami. Przy okazji odby³o siê seminarium informacyjne na temat samego
programu. Tak¿e z inicjatywy Samorz¹du studentów powsta³o Biuro Karier,
którego celem jest udzielanie pomocy w znalezieniu pracy oraz gromadzenie
danych o losach naszych absolwentów. Inny wymiar mia³a szczytna akcja
Samorz¹du w zorganizowaniu kwesty wród studentów, dziêki której zgromadzono rodki na zakup paczek miko³ajkowych dla wychowanków Domu Dziecka
w Kazimierzy Wielkiej. Radoæ obdarowanych dzieci zmobilizowa³a naszych
s³uchaczy do z³o¿enia obietnicy o corocznym organizowaniu tej akcji.
Prezentuj¹c wielorak¹ dzia³alnoæ studenck¹ nie mo¿na nie wspomnieæ
o dzia³aj¹cym od dwóch lat Zespole muzycznym, kierowanym przez dr Jerzego
Szczyrbê i mgr Wies³awê Barcick¹. (...)
Na progu kolejnego roku akademickiego pragnê serdecznie i gor¹co
pozdrowiæ wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, przyjació³ i sympatyków Wszechnicy wiêtokrzyskiej oraz rodziny naszych studentów. Inauguracja to studencki jesienny redyk, który rozpoczyna okres wielkiej
wszechnicowej pracy. Dlatego te¿, szczególnie przyjanie i ciep³o witam
i pozdrawiam kilkutysiêczn¹ braæ studenck¹, a wyj¹tkowo mile studentów
pierwszego roku, którzy na kilka lat wi¹¿¹ swe losy z uczelni¹, wierz¹c,
¿e spe³ni ona ich nadzieje, pragnienia i d¹¿enia. (...) Zdobywana
w murach Wszechnicy wiedza jest wasz¹ inwestycj¹, ale w rzeczywistoci
inwestycj¹ dla ca³ego kraju i integruj¹cego siê z Europ¹ narodu. O tej
prawdzie, nie wolno nam nauczaj¹cym i ucz¹cym siê  zapomnieæ.

Z

POSIEDZENIA SENATU
17 wrzenia odby³o siê posiedzenie Senatu, na którym omówiono m.in. sprawy
kadrowe, informacje dotycz¹ce inauguracji roku akademickiego 2003/2004, zagadnienia zwi¹zane z rekrutacj¹ na bie¿¹cy rok akademicki, a tak¿e zarz¹dzenie
Rektora w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w roku
2003/2004. W porz¹dku posiedzenia znalaz³a siê tak¿e informacja o szkoleniu
wojskowym studentów i absolwentów szkó³ wy¿szych, któr¹ przedstawi³ p³k Franciszek Fidor - pe³nomocnik Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, zaproszony na posiedzenie. Szczegó³ow¹ informacjê na ten temat zamiecimy w nastêpnym
wydaniu Jestemy.
W sk³ad Senatu wchodz¹: prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk  przewodnicz¹cy,
prof. dr hab. Danuta Adamczyk, prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. dr hab.
Waldemar Dutkiewicz, prof. dr hab. Czes³awa Gierak, prof. dr hab. Andrzej
Jopkiewicz, prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski, prof. dr hab. Waldemar Myliñski, prof. dr hab. Jan Pac³awski, prof. dr hab. Zdzis³aw Ratajek, prof. dr hab.
Gustaw Treliñski, prof. dr hab. Andrzej Wêgliñski, dr Kazimiera Dutkiewicz,
dr in¿. Stanis³¹w G³owacki, dr Miros³aw Jamro¿ek, dr Gra¿yna Nowak-Starz,
dr Paul Kwaku Siayor, dr Józef ¯uk, mgr Wies³awa Barcicka, mgr Jadwiga Kamiñska,
mgr Ryszard Duda - Dyrektor Administracyjny, El¿bieta Wo³owiec - p.o. Kwestor,
Daniel Ba³ut - przewodnicz¹cy Uczelnianej Rady Samorz¹du Studenckiego.
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