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W sobotę 29 września Wszechnica Świętokrzyska 
uroczyście zainaugurowała rok akademicki 
2007/2008, który jest czternastym rokiem 
jej działalności. Mottem uroczystości były  
słowa Jana Pawła II przypomniane przez  
JM Rektora: Niewielki będzie pożytek z mówienia 
i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby 
szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, 
ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić 
swoje – może właśnie błędne – stanowisko.

Nowy rok akademicki zainaugurował JM Rek-
tor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który 
w swoim przemówieniu przekonywał, jak waż-
na jest wolność słowa i odpowiedzialność za sło-
wo. Na jego zaproszenie w uroczystej inauguracji 
uczestniczyło wielu gości, między innymi: wice-
premier Przemysław Gosiewski, Halina Olendz-
ka – poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, Adam Jarubas – marszałek 
województwa świętokrzyskiego i prezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL, Zdzisław Wrzałka – wice-
marszałek województwa świętokrzyskiego, posło-
wie Mirosław Pawlak, Andrzej Pałys i Henryk 
Milcarz, senator Adam Massalski, biskup Marian 

Florczyk, prof. dr hab. Janusz Zdebski – rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
prof. dr hab. Regina Renz – rektor Akademii Świę-
tokrzyskiej, ks. dr Władysław Sowa – rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Ważnym momentem uroczystości było wrę-
czenie nagród Primus Inter Pares. Nagrody te 
co roku przyznaje JM Rektor tym studentom, któ-
rzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Tym ra-
zem otrzymały je dwadzieścia dwie osoby: Magda-
lena Abramczyk i Adam Józefowski – pierwszy rok 
wychowania fizycznego; Katarzyna Bujak i Iwona 
Leśkiewicz – pierwszy rok turystyki i rekreacji; 
Anna Kozieł – pierwszy rok fizjoterapii; Aneta 
Plebanek i Elżbieta Ziętek – drugi rok fizjoterapii; 
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Na uczelni

Uwaga!
Wkrótce odbędą się wybory do Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. 
Osoby, które chciałyby kandydować, proszone są 
o zgłaszanie się do pokoju 2 w budynku B.

Daniel Domagała, Andrzej Macocha i Przemysław 
Szymanowski – drugi rok wychowania fizycznego; 
Justyna Jaszczyk i Agnieszka Kwiatkowska – dru-
gi rok filologii angielskiej; Agnieszka Kaczmarska, 
Mariusz Kasza, Dorota Myrda, Agnieszka Na-
dzieja, Małgorzata Radomina, Urszula Sękowska 
i Ewa Strzelczyk – drugi rok pedagogiki resocjali-
zacyjnej i sądowej; Justyna Karpińska, Agnieszka 
Siwiec i Aleksandra Szustak – drugi rok turystyki 
i rekreacji.

Najważniejszą częścią uroczystości inaugura-
cyjnych była immatrykulacja studentów pierwsze-

go roku, której dokonał JM Rektor, prof. dr hab. 
Mieczysław Adamczyk. Akt ślubowania przyjęła 
dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Tu-
rystyki – dr Bożena Zawadzka, która wspólnie 
z Rektorem wręczyła indeksy nowo immatrykulo-
wanym studentom Wszechnicy Świętokrzyskiej. 

Podczas tegorocznej uroczystości wykład inau-
guracyjny na temat „Wolność a odpowiedzialność” 
wygłosił prof. dr hab. Ryszard Wolny. Jak co roku 
wystąpił chór Fermata. Nie zabrakło też listów 
gratulacyjnych i życzeń dla JM Rektora i Wszech-
nicy Świętokrzyskiej.                                         AK

Wystąpienie wicepremiera Przemysława 
Gosiewskiego

Ślubowanie studentów pierwszego roku Wręczenie indeksów studentom pierwszego roku

Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Ryszarda 
Wolnego
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ANthropos 
w KurozwęKAch

20 września 2007 roku przedstawiciele Koła 
Naukowego Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy 
Świętokrzyskiej ANTHROPOS i jego opiekun 
uczestniczyli w I Wojewódzkich Spotkaniach 
Naukowo-Szkoleniowych „Opieka  
długoterminowa płaszczyzną do działań 
interdyscyplinarnych”. Odwiedzili też Dom  
Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

I Wojewódzkie Spotkania Naukowo-Szkoleniowe 
odbywały się w zespole pałacowym w Kurozwękach. 
Wszechnicę Świętokrzyską reprezentowali: dr n. 
med. Grzegorz Gałuszka, Marta Kosner, Anna Ko-
zieł, Oktawian Witecki, Michał Janaszek. 

Na konferencji można było wysłuchać wielu in-
teresujących wykładów. Na przykład dr n. med. 
Grzegorz Gałuszka opowiadał o rehabilitacji 
po udarze mózgu, a Hubert Chmielewski, absol-
went Wszechnicy Świętokrzyskiej, przedstawił 
praktyczne wskazówki i ćwiczenia przydatne w za-
pobieganiu bólom pleców. 

ANTHROPOS już otrzymał zaproszenie na kolej-
ne Wo je wódzkie Spotkania Naukowo-Szkoleniowe, 
a w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez 
siostry szarytki spotkał się z niezwykle ciepłym 
przyjęciem pracowników i pensjonariuszy. 

Stu osiemdziesięciu mieszkańców Domu ma za-
pewnioną wszechstronną opiekę, którą całodobowo 
sprawuje personel medyczny i opiekuńczy. Placów-
ka jest dobrze wyposażona w sprzęt leczniczy i re-
habilitacyjny. Toteż studenci odbywający tu prak-
tyki mogą się naprawdę wiele nauczyć – także 
dzięki znakomitej kadrze.

Marta Kosner, Anna Kozieł
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byliśmy...

Wszechnica Świętokrzyska aktywnie uczestniczy 
w programie Socrates-Erasmus. W ramach tego 
międzynarodowego projektu Ada i Justyna, 
studentki trzeciego roku filologii angielskiej, 
spędziły trzy miesiące w Brukseli. Przeczytajcie 
i zobaczcie, jak tam było.

Rok akademicki 2006/2007 zapowiadał się stre-
sująco, jak każdy zresztą. Bo kto się nie stresuje 
na myśl o harówce, zjazdach… I jeszcze pisanie 
pracy licencjackiej! Pierwszy zjazd zbliżał się jed-
nak nieubłaganie. Aż tu pewnego dnia Ada Stojak 
i ja otrzymałyśmy wiadomość, że mamy szansę 
czegoś dokonać, coś zobaczyć i przeżyć… W Bruk-
seli! Potem trzeba było załatwić trochę nużących 
formalności – i pojechałyśmy. 

Byłyśmy w Brukseli od 5 lutego do 5 maja 2007 
roku. Nasz wyjazd miał na celu integrację stu-
dentów z różnych krajów Europy, poznanie euro-
pejskich systemów edukacyjnych, różnych kultur  
i narodowości. Mogłyśmy też doskonalić znajomość 
języka angielskiego. 

munication, Emotions and Expression, Teaching 
in Europe, Flemish Culture and Expressions, Di-
versity and Education. Dowiedzieliśmy się wiele  
o problemach Belgów (np. religijnych, kulturowych 
i rasowych) oraz o sposobach radzenia sobie z nimi. 
Poznaliśmy historię i sztukę ich kraju.

pocztówKA z bruKseli!

Zajęcia w European School

Aby wspomniana integracja była możliwa, już 
w pierwszym tygodniu pobytu w Brukseli studen-
ci otrzymali do wykonania zadania wymagające 
współpracy w grupach wielonarodowościowych. Nie 
były one najłatwiejsze. Sprawdzaliśmy na przykład 
naszą orientację w terenie (jedynie mapa, kompas 
i… intuicja), wspinaliśmy się (30 metrów, skała 
i ja…) i próbowaliśmy tworzyć dzieła sztuki.

Kolejne tygodnie to był czas nauki, poznawania 
kultur i ludzi. Zajęcia, oczywiście w języku angiel-
skim, odbywały się w czterech modułach: Com-

Praktyki w szkole podstawowej

W Belgii mieszka wielu Polaków. Nie mają oni 
dobrej opinii. Pokutuje tu wiele stereotypów zwią-
zanych z naszym krajem. Toteż tym bardziej cieszę 
się, że ja i Ada mogłyśmy zapoznać innych z polską 
historią, sztuką i kulturą. Myślę, że wszyscy będą 
pamiętali Wielkanoc i lany poniedziałek… 

Nasz pobyt w Brukseli to nie tylko nauka. Był 
również czas na zwiedzanie i zabawę. 

Wróciłam bogatsza w wiedzę i doświadczenie. 
I to doświadczenie pozwala mi powiedzieć: jeżeli 
ktoś da wam szansę na studia za granicą, skorzy-
stajcie z niej. Twórczo oczywiście!

Justyna Sikora

Wizyta w Parlamencie Europejskim
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Od 1 października 2007 roku na Wszechnicy Świętokrzyskiej obowiązuje nowy Regulamin studiów. Warto, 
aby każdy student zapoznał się z tym dokumentem. Dlatego też postanowiliśmy go publikować w kolejnych 
numerach „Jesteśmy”. W poprzednim numerze mogliście przeczytać między innymi o swoich prawach 
i obowiązkach. Tym razem dowiecie się wszystkiego na temat egzaminów i zaliczeń.

regulAmiN studiów
Wszechnicy Świętokrzyskiej

w Kielcach
(część II)

5. Egzaminy i zaliczenia
§ 17

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, z zastrzeżeniem ust. 2, o ile zasady zaliczeń 
danego przedmiotu nie stanowią inaczej.

2. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń podaje prowadzący zajęcia na początku semestru. W przypadku przed-
miotów kończących się egzaminem, nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin podaje zakres i formę egzaminu.

3. Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy z przedmiotów danego semestru w trzech terminach:
1) w czasie trwania semestru (termin zerowy),
2) w czasie sesji egzaminacyjnej,
3) w czasie sesji poprawkowej.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie 
niż wymienione w ust. 3.

5. Harmonogram egzaminów w sesji zimowej i letniej ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej 14 dni przed terminem 
zakończenia zajęć w danym semestrze.

6. Wyniki zaliczenia przedmiotu lub egzaminu przekazywane są studentom bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie albo są 
ogłaszane poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń najpóźniej 14. dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie przed-
miotu lub egzamin. Dotyczy to również sesji poprawkowej.

§ 18
1. W przypadku niezaliczenia zajęć w przewidzianym terminie, student przystępuje do zaliczenia w terminie poprawkowym. 

Po uzyskaniu w terminie poprawkowym zaliczenia zajęć, studentowi przysługuje jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej.
2. Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu w danym 

semestrze oraz egzamin komisyjny. 
3. Dziekan może wyjątkowo zezwolić na przystąpienie do drugiego terminu egzaminu poprawkowego studentowi, który nie 

zaliczył tylko jednego przedmiotu i osiąga w trakcie studiów pozytywne wyniki z innych przedmiotów.
4. W przypadku niezdania drugiego egzaminu poprawkowego student może ubiegać się o wpis warunkowy zgodnie z przepisa-

mi § 32.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć studentowi sesję zaliczeniową, egzaminacyjną lub po-

prawkową, jednak nie dłużej niż 30 dni – licząc od daty zakończenia poszczególnych rodzajów sesji przyjętych w organizacji 
danego roku akademickiego.

§ 19
1. W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego dziekan zarządza, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta 

złożony w ciągu 7 dni od daty egzaminu, egzamin komisyjny, który powinien się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od 
daty złożenia wniosku.

2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek egzaminatora.
3. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją w składzie: dziekan jako przewodniczący, egzaminator, który przeprowadził 

poprzedni egzamin, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem i przedstawiciel organu samorządu stu-
denckiego z głosem doradczym. Komisji nie może przewodniczyć osoba poprzednio egzaminująca studenta.

4. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta 
dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.
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regulamin
5. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w szczególności, w przypadku wystawienia oceny niedosta-

tecznej, powinien zawierać jej uzasadnienie.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna. 

§ 20
1. W przypadku niezdania przez studenta egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje decyzję o:

1) skierowaniu na powtarzanie semestru (roku),
2) skreśleniu z listy studentów.

2. Student może w trakcie studiów przystąpić do egzaminu komisyjnego z tego samego przedmiotu tylko raz.

§ 21
1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan podejmuje decyzję o:

1) warunkowym wpisie na następny semestr studiów,
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,
3) skreśleniu z listy studentów.

2. Decyzję w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1-2 dziekan podejmuje na wniosek studenta. 

§ 22
1. Nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie student obowiązany jest usprawiedliwić w terminie tygodnia od dnia zaliczenia lub 

egzaminu.
2. W razie choroby albo innej usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie, przy-

sługuje mu odpowiednio jeden lub dwa terminy egzaminów.

§ 23
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr (na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych) i rok (na pozostałych 

studiach niestacjonarnych). 
2. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie zajęć, egzaminów, praktyk) określo-

nych w planie studiów. 
3. Plan studiów nie powinien przewidywać w semestrze więcej niż 5 egzaminów, a w ciągu roku akademickiego łącznie nie 

więcej niż 8 egzaminów.
4. Student zdaje egzamin u prowadzącego zajęcia bądź u osób wyznaczonych przez dziekana. 
5. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie do końca semestru wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie i karcie 

okresowych osiągnięć studenta oraz złożenie obu dokumentów w dziekanacie w wyznaczonym terminie. 
6. Zaliczenie semestru stwierdza dziekan wpisem do indeksu.

§ 24
1. Praktykę zawodową student odbywa w zakresie i wymiarze określonym w planach studiów i programach nauczania.
2. Liczbę godzin praktyki zawodowej określają plany studiów zatwierdzone przez Rady Wydziałów.
3. Rada Wydziału zatwierdza szczegółową instrukcję odbywania wszystkich praktyk zawodowych.
4. Odbywanie praktyki podlega kontroli władz uczelni. Zasady kontroli określa dziekan.
5. Student może odbyć praktykę w dowolnym terminie i w dowolnie wybranym zakładzie pracy w okresie od drugiego semestru 

do końca zajęć w toku studiów.
6. Opiekun praktyki zalicza studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu oraz sprawozdania 

z przebiegu praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się wpisem do indeksu.
7. Praktykę zawodową można zaliczyć również na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu studenta na stanowisku odpowia-

dającym kryteriom określonym w instrukcji.
8. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia całości lub części praktyki, jeżeli program 

obozu odpowiada wymogom określonym w programie nauczania dla danej praktyki.

Ciąg dalszy regulaminu w następnym numerze.
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