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Wydarzyło się...
9 stycznia 2008 roku sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Mło-
dzieży jednomyślnie przegłosowała projekt zmiany statusu Aka-
demii Świętokrzyskiej na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodni-
czy Jana Kochanowskiego. Posłem sprawozdawcą był Mirosław 
Pawlak.

W rocznicę śmierci prof. dr. hab. Waldemara Dutkiewicza na mo-
gile uczonego na Cmentarzu Nowym w Kielcach zapalono znicze 
i złożono wiązanki kwiatów. Sala posiedzeń Rady Wydziału Nauk 
o Zdrowiu otrzymała imię Profesora.

Kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych za osiągnię-
cia i awanse naukowe otrzymało nagrody Jej Magnificencji Rektor 
prof. dr hab. Reginy Renz.

Jedną z pierwszych konferencji naukowych w Uniwersytecie Hu-
manistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego było spotkanie 
politologów. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa obradowała 
pod haslem „My i Oni” – rola, miejsce i znaczenie konfliktów w 
polityce”.

W Wydziale Nauk o Zdrowiu obradowała Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie”. Obrady otwo-
rzył dziekan WNoZ, przewodniczący Komitetu Naukowego prof. 
zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek. Dwudniowe obrady odbyły 
się w sekcjach: klinicznej, pielęgniarskiej i auksologicznej.
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Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego powołano Wyższą Szko-
łę Nauczycielską na mocy rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 19 czerw-
ca 1969 roku. Powołanie WSN 
poprzedziło powołanie w połowie 
kwietnia tego roku specjalnego Ko-
mitetu Organizacyjnego. Zadaniem 
doc. dr. Tadeusza Malinowskiego, 
mgr. Bogusława Adamczyka, mgr. 
Zygmunta Małeckiego i mgr. Sta-
nisława Ornatowskiego było pod-
jęcie wszystkich koniecznych prac 
organizacyjnych związanych z 
uruchomieniem nie tylko agend 
tworzonej w Kielcach uczelni, ale 
również sprawne przeprowadze-
nie rekrutacji na I rok. 
1 lipca 1969 roku Ministerstwo 
mianowało pierwszego rektora 
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. 
Został nim były pracownik na-
ukowy Instytutu Pedagogiki w 
Warszawie doc. dr Tadeusz Ma-
linowski. 
Jak napisano – z charakterystycz-
ną dla ówczesnej epoki stylisty-
ką – w przechowywanej staran-
nie w archiwum kronice, przed 
nową uczelnią ówczesne władze 
polityczne i administracyjne po-
stawiły jednoznacznie sformuło-
wane zadania: zapewniania wy-
soko kwalifikowanych kadr pe-
dagogicznych dla szkolnictwa 
podstawowego i ponadpodsta-
wowego, z wyłączeniem liceów 
ogólnokształcących i techników. 
Potrzeby w zakresie wykształce-
nia inteligencji dla regionu świę-
tokrzyskiego były bowiem ogrom-
ne, zaś dyzederaty w tej mierze 
bardzo silne. Nowa uczelnia mu-
siała więc podjąć zadania ilościo-
we w zakresie kształcenia i do-
kształcania kadr specjalistów dla 
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tutu organizacyjnego 
kielecka uczelnia była szkołą wyż-
szą, nieakademicką, podległą Mi-
nisterstwu Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego. W roku akademickim 
1969/1970 sieć wyższych szkół 
pedagogicznych w Polsce liczyła 
dwanaście placówek. Profil studiów 
był dostosowywany elastycznie do 

talnego w szkolnictwie
- systematyczny rozwój badań  

naukowych, przede wszystkim 
na potrzeby regionu kieleckiego.

Zasadnicza różnica między WSN 
a innymi szkołami wyższymi po-
legała na tym, że nowa placówka 
edukacyjna nie nadawała stopni  
naukowych, lecz zawodowe. We-
dług programowych założeń i sta-

różnych dziedzin oświaty, kultury 
i gospodarki oraz poczynić starania 
w celu zapewnienia jakościowego 
rozwoju wszystkich kierunków swej 
działalności. Do społecznej funkcji 
uczelni należało: 
- czynne włączanie się w nurt ży-

cia kulturalnego regionu
- inicjowanie i organizowanie po-

stępu pedagogicznego
- inspirowanie ruchu eksperymen-
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stopnia organizacyjnego szkół pod-
stawowych w poszczególnych rejo-
nach kraju. Uruchamiano w nich te 
kierunki studiów, które najbardziej 
odpowiadały masowemu zapotrze-
bowaniu szkolnictwa podstawowe-
go w danym województwie. 
Pismem z 12 grudnia 1969 roku 
ministerstwo upoważniło JM Rek-
tora kieleckiej Wyższej Szkoły Na-
uczycielskiej do utworzenia trzech 
wydziałów i dwóch zakładów dy-
daktycznych.
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mi: Pedagogiki, Psychologii oraz 
Nauczania Początkowego. 

Jednostkami międzywydziałowy-
mi w pierwszym roku działalności 
WSN były: 
– Zakład Nauk Filozoficzno-Spo-

łecznych 
– Zakład Praktyk Pedagogicznych. 
Nauka trwała trzy lata i prowadzona 
była w systemie studiów dziennych. 

Na trzech wydziałach uruchomiono 
następujące kierunki: 
– Filologię polską z historią
– Filologię rosyjską
– Matematykę z fizyką
– Geografię z wychowaniem oby-

watelskim
– Nauczanie początkowe z wycho-

waniem muzycznym
– Nauczanie początkowe z wycho-

waniem fizycznym. 
W perspektywie przewidywano 
wprowadzenie w Kielcach aż pięt-
nastu kierunków studiów!

W Kielcach uruchomiono:
– Wydział Humanistyczny z zakła-

dami: Filologii Polskiej, Filologii 
Rosyjskiej i Historii 

– Wydział Przyrodniczy z zakłada-
mi: Matematyki, Fizyki, Chemii i 
Geografii

– Wydział Pedagogiczny z zakłada-
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kładowca mgr Wanda Kawczyńska
– lektor mgr Janina Droszcz
•	 Wydział	Matematyczno-Przyrodniczy:
– dziekan doc. dr Bazyli Bończak
– kierownik zakładu doc. dr Julian 

Bartosik
– adiunkt dr Zbigniew Wieczorek
– starszy asystent mgr Irena Ruszczyk
– starszy asystent mgr Maria Skowier-

żak
– starszy asystent mgr Ernest Komen-

dziński 
– asystent mgr Józef Czugała
•	 Wydział	Pedagogiczny: 
– doc. dr Tadeusz Malinowski
– dziekan doc. dr hab. Tadeusz Wró-

bel
– adiunkt dr Marek Pilkiewicz
– adiunkt dr Halina Jankowska
– dr Józef Mrożkiewicz
– starszy asystent mgr Stefan Kraw-

czyk
– starszy laborant mgr Ewa Górska

Jednym z najtrudniejszych i najpoważ-
niejszych problemów, z jakimi przyszło 
się zmierzyć organizatorom szkolnictwa 
wyższego w Kielcach, było pozyskanie 
odpowiedniej kadry naukowej. „Obsada 
personalna zajęć dydaktycznych na po-
szczególnych wydziałach napotyka trud-
ności z powodu braku własnych sił nau-
kowych w środowisku kieleckim” – alar-
muje w 1969 roku dziekan Wydziału Hu-
manistycznego doc. Michał Jaworski. 
W pierwszym roku akademickim zajęcia 
dydaktyczne ze studentami rozpoczęło 
dziewięciu docentów. Spośród siedem-
nastu pracowników przewidzianych na 
stanowiska adiunktów i asystentów tyl-
ko dziesięciu posiadało tytuły doktorskie. 
Z powodu braku odpowiednio wykwali-
fikowanych pracowników były też kło-
poty z obsadą etatów administracyjnych. 
Trudno było zdobyć wykształconych hi-

storyków i rusycystów, bra-

kowało wykładowców nauk politycznych. 
W momencie organizowania Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej przyjęto jedenastu 
pracowników studium nauczycielskiego 
z Kielc i Radomia, gdyż te placówki le-
gitymowały się sporym dorobkiem pe-
dagogicznym.
W październiku 1969 zajęcia ze stu-
dentami odbywali:
•	 Wydział	Humanistyczny:	
– dziekan doc. Michał Jaworski 
– kierownik zakładu doc. dr Rafał 

Leszczyński
– adiunkt dr Jan Pacławski
– adiunkt dr Teodozja Rittel
– adiunkt dr Halina Trocka
– starszy asystent mgr Andrzej Jan-

kowski
– starszy asystent mgr Zdzisław Kach-

niewski
– starszy asystent mgr Jadwiga Far-

bisz
– starszy wy-

Kadra naukowa,  
czyli trudny start
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•	 Międzywydziałowy	 Za-
kład	 Nauk	 Filozoficz-
no-Społecznych:

– kierownik zakładu 
doc. dr Witold Pta-
szyński

– starszy wykładowca 
doc. dr Eugeniusz 
Kriegelewicz 

– adiunkt dr Czesław 
Szczepańczyk

– starszy asystent 
mgr Jan Sarna. 

•	 Międzywydziało-
we	 Studium	 Ję-
zyków	Obcych: 

– kierownik mgr 
Władysław Figar-
ski 

– lektor mgr 
Krzysztof Łu-
czyński

– lektor mgr Ali-
cja Szafraniec

– lektor mgr Kry-
styna Jankow-
ska

– asystent sta-
żysta mgr Krystyna Gaw-
ron

•	 Międzywydziałowe	 Studium	 Wy-
chowania	Fizycznego: 

– adiunkt dr Andrzej Liedke
– starszy wykładowca 

mgr Wła-
dysław Krze-
śniak

– n a u c z y c i e l 
mgr Jolanta 
Markowska

– nauczyciel mgr 
Maria Marcin-
kiewicz

•	 Międzywydzia-
łowe	 Studium	
Wojskowe:

– kierownik puł-
kownik Józef Bo-
gaczewicz

– major Roman 
Szczepanek 

– podpu łkown ik 
Czesław Szuba

• Biblioteka Głów-
na 

– kierownik mgr 
Klementyna Helis

•	 Dom	Studenta
– kierownik mgr Cze-

sław Cyrański
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Uczelnia nie rozpoczęła jeszcze działalności, a już 7 maja 1969 roku, w jedynym wychodzącym wówczas w Kielcach dzien-
niku – nie istniejącej już gazecie „Słowo Ludu” – dziennikarz donosił radośnie na pierwszej stronie:
Już od nowego roku akademickiego rozpoczyna pracę Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach.
• Trzy wydziały – sześć kierunków studiów. 
• Baza lokalowa i kadra – zapewnione. 
• Wielka szansa dla maturzystów!
Starania władz wojewódzkich – egzekutywy KW PZPR, Prezydium WRN i Kuratorium Okręgu Szkolnego zmierzające do 
utworzenia drugiej wyższej uczelni zostały uwieńczone powodzeniem. Już od nowego roku akademickiego rozpoczyna pra-
cę Wyższa Szkoła Nauczycielska. Na każdy z kierunków na wydziałach Humanistycznym i Matematyczno-Przyrodniczym 
uczelnia przyjmie po 60 studentów, na wydziale Pedagogicznym zaś po 30. W sumie na pierwszy rok kielecka WSN przyj-
mie 300 osób. Do dyspozycji nowej uczelni – na okres przejściowy – władze oświatowe oddają dotychczasowe pomiesz-
czenia kieleckiego Studium Nauczycielskiego wraz z Domem Akademickim oraz gmach Liceum im. Hanki Sawickiej przy 
ul. Chęcińskiej. Nowe pomieszczenia odpowiadające w pełni wymogom wyższej uczelni zostały już zaprojektowane. Kadra 
naukowa kieleckiej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej rekrutować się będzie z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Pedagogiki 

w Warszawie oraz z Uniwersytetu Warszawskiego, niektórych innych uczelni krajowych oraz doświadczonych pe-
dagogów i pracowników naukowych z województwa kieleckiego. Na wszystkich kierunkach obowiązywać 

będzie egzamin pisemny i ustny z przedmiotów kierunkowych oraz egzamin z nowożytnego 
języka obcego – rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. 

Termin składania podań według normatywnych zasad przyjętych 
na wszystkich wyższych uczelniach upływa z dniem 

15 czerwca br. Maturzyści z lat ubiegłych 
mogą składać dokumenty bez-

pośrednio pod ad-
r e s e m 
u c z e l -
ni w Kiel-
cach, ul. 
Leśna 16. 
U c z e l n i a 

Z urzędowym
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zapewnia wszystkim studentom spoza Kielc miejsca 
w Domu Akademickim. Dążeniem 
władz będzie 
również za-
pewnienie stu-
dentom jak 
najdalej idą-
cej pomocy to 
jest stypendiów 
stołówkowych i 
mieszkaniowych. 
Kronikarz uczel-
niany wykaligrafo-
wał natomiast: 
Czynnikiem de-
terminującym ży-
cie szkoły wyższej 
jest określona baza 
materialna: budynki 
i wyposażenie, a tak-
że podsystem eko-
nomiczny. Co praw-
da miasto okazało się 
szczodre, władze wy-
asygnowały na potrze-
by uczelni związane z 
bazą materiałową kwo-
tę ponad pięciu milio-
nów złotych. Początkowo 
otrzymano tylko część 
pomieszczeń Studium 
Nauczycielskiego, bo-
wiem w pozostałej części 
do końca 1970 roku uczył się jeszcze ostatni rocznik wy-
chowanków. Sprawa lokalizacji poszczególnych wydziałów 
wyglądała następująco: w budynku SN umieszczono Wy-
dział Humanistyczny i Studium Wojskowe, w gmachu li-
ceum – na okres jednego roku – wydziały Pedagogiczny i 
Matematyczno-Przyrodniczy. W okresie lata Wydział Pe-
dagogiczny miał być przeniesiony do dwóch innych bu-
dynków: przy ul. Świerczewskiego 25 i Wesołej 56. Pod-
stawowe wyposażenie WSN przejęte z dorobku Studium 
Nauczycielskiego zasobne było w kilku istotnych dzie-
dzinach. Na przykład biblioteka była w stanie zaspoko-
ić potrzeby w zakresie kształcenia pedagogicznego dla 
podstawowych przedmiotów studiów Wydziału Hu-
manistycznego i po części w zakresie geografii. Nie 
było natomiast księgozbioru dla potrzeb wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego. W 1969 roku Biblioteka 
Główna dysponowała 2900 woluminami pochodzą-
cymi z zakupów. Księgozbiór biblioteki Studium Na-
uczycielskiego w ilości 42 346 woluminów stał 
się formalnie własnością WSN dopiero po roku, w 
czerwcu 1970.

optymizmem
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W pierwszy czwartek września 1969 zwołane zostało inau-
guracyjne posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Nauczyciel-
skiej. W prowadzonym przez JM Rektora doc. dr. Tadeusza 
Malinowskiego posiedzeniu wzięli udział wszyscy trzej dzie-
kani: doc. dr Bazyli Bończak, doc. dr Michał Jaworski, doc. 
dr Tadeusz Wróbel, I sekretarz Podstawowej Organizacji Par-
tyjnej mgr Władysław Figarski, przedstawiciel Rady Zakłado-
wej dr Józef Mrożkiewicz, dyrektor administracyjny uczelni 
mgr Zygmunt Małecki, pełnomocnik rektora do spraw mło-
dzieży dr Marek Pilkiewicz, przewodniczący komisji do spraw 
współpracy ze środowiskiem doc. dr Julian Bartosik, kierow-
nik międzywydziałowego zakładu nauk filozoficzno-społecz-
nych doc. dr Witold Ptaszyński, kierownik studium wojsko-
wego płk Józef Bogaczewicz. Obrady Prześwietnego Senatu 
obserwowali: delegat z Ministerstwa Oświa-
ty i Szkolnictwa Wyższego, 
op iekun 

szkół nauczycielskich w Polsce mgr Henryk Weyna, zastępca 
kierownika wydziału propagandy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Kielcach, kurator okręgu szkolnego Stanisław Or-
natowski i redaktor „Trybuny Ludu” Jerzy Kwaśniewski.
Wypisane z protokołu posiedzenia: 
W przemówieniu wstępnym Rektor Malinowski podkreślił, że 
przed pracownikami naukowo-dydaktycznymi nowo powstałej 
Uczelni stoi poważne zadanie wykształcenia kadry inteligenc-
kiej dla regionu kieleckiego. Główną troską Senatu – w chwi-
li obecnej – powinna być rozbudowa bazy materialnej oraz za-
pewnienie mieszkań pracownikom naukowo-dydaktycznym. 
Przedmiotem obrad na pierwszym posiedzeniu Senatu były 

sprawy następujące: 
potrzeby kadrowe i lo-
kalowe, struktura, ob-
sada etatowa i stan 
przygotowań wydzia-
łów do rozpoczęcia 
pierwszego roku aka-
demickiego. Dzie-
kani przedstawili 
wyniki rekrutacji 
oraz obsady per-
sonalnej. O przy-
jęcie na studia 
ubiegało się po-
nad 900 chęt-
nych, ponad 20 
proc. kandyda-
tów odpadło po 
pierwszych eg-
zaminach pi-
semnych, po-
nad 40 proc. 
wyelimino-
wano na eg-
zaminach 
ustnych. Na 
Wydz ia le 
Human i -
stycznym 
na filolo-

gię polską z hi-

Kiedy wszystkobyłopierwsze
Senat
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Uczelni już od po-
czątków jej istnienia zadbało 
o to, by studenci mieli odpowiednie warunki do kształ-
towania w sobie pasji poznawczej, rozwoju zainteresowań na-
ukowych, artystycznych, sportowych i innych. Wykazano wie-
le pedagogicznej troski w procesie stopniowego przejmowania 
przez młodzież funkcji i uprawnień związanych z współodpo-
wiedzialnością i podejmowaniem decyzji w różnych sprawach 
dotyczących działalności uczelni.

storią przyjęto 68 osób, na 
filologię rosyjską 75 osób. 
Dziekan doc. dr Michał 
Jaworski oznajmił, że ze 
względu na występujące 
trudności w zapewnie-
niu wystarczającej ob-
sady kadrowej liczyć 
się będzie trzeba z po-
ważnymi trudnościami. 
Na Wydziale Matema-
tyczno-Przyrodniczym 
studia rozpocząć po-
winno 60 osób na 
matematyce z fizyką, 
na geografii z wycho-
waniem obywatel-
skim 77 studentów. 
Na nauczanie po-
czątkowe z wycho-
waniem fizycznym 
przyjęto 31 osób, 
a na nauczanie 
początkowe z wy-
chowaniem muzycznym 33 osoby. 
Rekrutacja kandydatów na studia w kieleckiej WSN daje 
asumpt do dość optymistycznych wniosków. Uczelnia jako je-
dyna spośród 12 tego typu uczelni istniejących w Polsce nie 
miała żadnych kłopotów z naborem kandydatów. Trzykrotnie 
przeprowadzona rekrutacja wykazała, że WSN posiada naj-
lepsze warunki rekrutacji na studia stacjonarne, ponieważ 
w pierwszym terminie ilość zgłoszonych kandydatów była tu 
największa w stosunku do ilości miejsc. Ponadto w Uczelni 
występuje najkorzystniejszy stosunek pomiędzy ilością samo-
dzielnych pracowników naukowych i studentów. Kierownictwo 

27 września 1969 roku po raz pierw-
szy uroczyście zainaugurowano nowy 
rok akademicki. O tym ważnym wy-
darzeniu kieleckie „Słowo Ludu” po-
informowało czytelników już... dwa 
dni wcześniej! W dzienniku można 
było przeczytać: 27 bm. odbędzie 
się w sali kina „Romantica” uro-
czysta inauguracja pierwszego w 
historii istnienia Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej roku akademic-
kiego 1969/1970. W programie 
uroczystości przewidziane są wy-
stąpienia rektora doc. dr. T. Ma-
linowskiego, przedstawicieli 
władz partyjnych i państwowych, 
immatrykulacja nowo przyję-
tych studentów oraz wykład in-
auguracyjny doc. dr. M. Jawor-
skiego „Praca nad kulturą ję-
zyka w ćwierćwieczu Polski Lu-

Inauguracja roku akademickiego 
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dowej”. W roku 
bieżącym Uczelnia kształcić 

będzie 249 studentów na 8 kierun-
kach trzech wydziałów. Ta niezbędna 

placówka organizować bę-
dzie po-

nadto środowisko na-
uczycielskie, służyć 
mu z pomocą w do-
kształcaniu, a także 
prowadzić badania 
naukowe dla potrzeb 
oświaty. 
Samej inauguracji 
gazeta nie relacjo-
nowała, za to dwa 
dni później umie-
ściła na swoich ła-
mach komunikat 
sygnowany przez 
korespondenta 
Polskiej Agencji 
Prasowej: W so-
botę w jednej 
z najmłodszych 
uczelni w kraju 
uroczyście za-
inaugurowa-
no nowy rok 
akademicki. 
W  m u r a c h 
nowej WSN 
rozpoczyna 

naukę 349 [sic! 
– „Słowo Ludu” podaje liczbę 249 

studentów – przyp. red. GA] studentów, 
przeszło 70 procent z nich pochodzi z 
rodzin robotniczych i chłopskich. Po 
powitaniu przybyłych na uroczystość 
gości przez rektora doc. dr. Tadeusza 
Malinowskiego głos zabrał I sekretarz 

KW PZPR w Kielcach 
Tadeusz Rudolf, 
który w imieniu 
władz partyjnych 
i wojewódzkich 
złożył studentom 
jak najserdecz-
niejsze życzenia, 
życząc osiągnięć 
w nauce, zaś kadrze 
naukowej – owoc-
nych wyników w 
pracy dydaktycznej. 
Głos zabrał również 
wiceminister oświaty 
i szkolnictwa wyższe-
go Waldemar Winkiel. 
Następnie odbyła się 
immatrykulacja i ślu-
bowanie studentów. In-
augurację zakończył 
wykład. W uroczystości 
wziął udział zastępca 
kierownika Wydziału Na-
uki i Oświaty LC PZPR 
– Henryk Garbowski. 
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W tygodniu – od 4 do 11 lutego 1970 
roku – po zaliczeniu ćwiczeń studenci 
WSN przystąpili do pierwszej sesji eg-
zaminacyjnej. Kroniki odnotowały, że 
ze składających egzaminy 341 osób 
semestr zimowy zaliczyło 336 stu-
dentów. Pierwsza sesja egzaminacyjna 
ujawniła jednak pewne braki w przy-
gotowaniu naszej młodzieży do kształ-
cenia na studiach wyższych. Trudności 
sprawiało młodzieży studenckiej pro-
blemowe ujęcie tematów, ukazywanie 
związków przyczynowo-skutkowych, 
wnioskowanie i kojarzenie problemów. 
Władze uczelni starały się jednak kie-
rować interesem studentów, okazując 
im zawsze jak najdalej idącą pomoc. 
Dowodem tego może być ustosunkowa-
nie się kierownictwa Uczelni do spra-
wy zawartej w alternatywie: odsiew 
czy pomoc? Można było – idąc po naj-
mniejszej linii oporu pozwolić na duży 
odsiew np. na matematyce. Zamiast 
tego jednak-

że dokonano gruntownej analizy wie-
dzy studentów w trakcie seminariów w 
małych zespołach. Dzięki temu stwo-
rzono niewielkie grupy wyrównawcze, 
w których odrabiano zaległości ze szko-
ły średniej. Efekty należałoby uznać za 
dobre, gdyż z 58 osób zdających eg-
zamin z matematyki tylko 10 osobom 
nie udało się zaliczyć sesji. 
Problem odsiewu czy pomocy szcze-
gólnie ostro rysował się w naukach ści-
słych, dotyczył jednak także nauk hu-
manistycznych. Tak więc kwestie sa-
modzielności naukowej studentów na-
stręczały wiele kłopotów. Modelowi 
uczenia w szkole wyższej studenci 
nie zawsze mogli sprostać, stąd pomi-
mo dużych ambicji i pracowitości wy-
stąpiły pewne trudności z adaptacją w 
nowych warunkach i środowisku spo-
łeczności akademickiej. Wyniki pierw-
szej sesji egza-
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minacyjnej pozwoliły dokonać wstęp-
nej oceny pierwszego rozruchu nowej 
Uczelni. Noty uzyskane w czasie sesji 
egzaminacyjnej zbliżone były do śred-
niej „dobrze”, stwierdzono poważny 
stosunek studentów do nauki i przy-
stosowania się do wymogów wyższej 
szkoły. Wnioski, ocena i samoocena 
kadry wykładowców nacechowane były 
uzasadnionym optymizmem pozwala-
jącym przypuszczać, że skoro pierw-
si studenci kieleckiej WSN w pro-
wizorycznych jeszcze warunkach pracy 
nieźle się zaprezentowali, szczęśliwie 
pokonają również następne etapy stu-
diów. Pierwsza sesja pozwoliła kadrze 
nauczającej rozeznać się w pełni w 
możliwościach intelektualnych i po-
stawach słuchaczy. 

Sesja egzaminacyjna
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Wśród wielu przechowy-
wanych w uczelnianym 
archiwum dokumentów 
znaleźć można sma-
kowite cymelia. Proto-
koły, oświadczenia, za-
rządzenia, wnioski cha-
rakteryzujące minione 
lata i całe epoki. W gru-
pie zbiorów specjalnych 
znalazły się świadectwa 
czasów – niezbyt prze-
cież odległych – godne 
przypomnienia. Dla re-
fleksji, zadumy, ale i dla 
przypomnienia klimatu 
czasów, których już nie 
ma...

Warszawa	
8	października	1993	r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
pragnie poinformować Pana Rektora 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 
że docierają do Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego niepokojące sygnały o wzro-
ście zachorowalności studentów na gruźlicę. Służby 
zdrowia wiążą to zjawisko z nieprawidłowym odżywia-
niem się. Zwłaszcza fakt, że wielu studentów nie 
jada w ogóle obiadów wydaje się mieć szcze-
gólne znaczenie. Tymczasem obserwuje się 
zamykanie stołówek funkcjonujących 
przy uczelniach i domach studenc-
kich. Można sądzić, że studenci 
są ludźmi dorosłymi i powin-
ni w pełni brać odpowie-
dzialność za swoje po-
stępowanie. Ministerstwo 
sądzi jednak, że Pan Rek-
tor powinien więcej uwa-
gi poświęcić temu proble-
mowi. Idzie nam zwłasz-
cza o to, by studentom 
stworzyć możliwości zje-
dzenia posiłku w porze 
obiadowej poprzez kon-
tynuacje istniejących bu-
fetów i uwzględnienie w 
rozkładach zajęć przerw 
obiadowych. Bylibyśmy 
bardzo zobowiązani Panu 
Rektorowi za zajęcie się 
przedstawionym pro-

blemem, który ma także 
aspekt ekonomiczny, po-
nieważ leczenie też kosz-
tuje.

Podpisał wicedyrektor 
departamentu mgr Ta-

deusz Poplenkowski. 
(JM Rektor Adam Ko-
łątaj, dekretując pismo, 
wydał polecenie: „... pro-
szę napisać do MEN-u, 
że u nas wszystko w po-
rządku i nikt na gruźlicę 
nie choruje...”) 

Kielce	
20	marca	1978	r.
W związku z postula-
tem zgłoszonym na ze-

braniu Podstawowej Orga-
nizacji Partyjnej w sprawie za-

opatrzenia pracowników w herbatę 
na koszt Uczelni przedstawiam wnio-

sek w sprawie włączenia herbaty do zesta-
wu środków higieny pracy. Analiza logiczna 

wydaje się pozwalać na przyjęcie następującej 
wykładni: dostarczenie organizmowi ludzkiemu w 

okresie siedmiogodzinnego dnia pracy jednej szklanki 
herbaty jest zabiegiem pożądanym a nawet ko-

niecznym dla utrzymania fizycznej i umysło-
wej sprawności. Zainteresowanie spraw-

nością umysłową pracownika leży nie 
tylko w interesie samego pracow-

nika, lecz także pracodawcy. 
W przypadku zaniedbań za-

sad higieny podstawowej 
ujemne skutki w postaci 
zmniejszonej wydajności 
obciążają zakład pracy, 
w tym przypadku Uczel-
nię. Koszty dostarczania 
płynu regeneracyjnego w 
postaci szklanki herbaty 
dziennie są stosunkowo 
niewielkie w zestawieniu 
z efektami dającymi się 
oceniać w kategoriach 
ekonomicznych. Z punk-
tu widzenia prawnego 
rozwiązanie zagadnienia 
nie napotyka kategorycz-
nych zakazów. Istota po-
lega jednak na tym, że 

Signumtemporis...
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problem nie jest wyraźnie uregulowany legislacyjnie, a 
na poczet przyszłego uregulowania pracują już rozwią-
zania, dla których wzorce dostarcza racjonalna prak-
tyka.

Podpisał zastępca dyrektora  
administracyjnego WSP w Kielcach  

mgr Czesław Rutkiewicz

Zarządzenie	z	25	kwietnia	1978	r.	
W związku z wnioskiem pracowników zgłoszonym 
na zebraniu OOP powołuje się zespół w składzie: 
mgr Wojciech Skonieczny – przewodniczący oraz 
mgr Anna Tarłowska i ob. Danuta Klimczak – 
członkowie jako Komitet Bufetowy przy bufecie 
pracowniczym przy ul. Wesołej 56. Komitet Bu-
fetowy jest organem społecznym, do którego 
zadań należy udzielanie pomocy osobie pro-
wadzącej bufet w zakresie jego zaopatrzenia i 
wyposażenia w sprzęt potrzebny do prowadzenia 
przyzakładowej działalności handlowej.

Kielce	10	września	1993	r.	
Do Pana Profesora
Zmierzamy do Uniwersytetu na Ziemi Świętokrzy-
skiej, utworzenie Uczelni tego szczebla na obszarze 
środkowej Polski jest potrzebne całemu krajowi. Li-
czymy na Pańską pomoc jako naszego Przyjaciela, z 
którego życzliwości wiele możemy skorzystać i od któ-
rego wiele możemy się nauczyć. Dlatego prosimy o 
Pana pomoc i ciepłe słowa o naszej inicjatywie gdzie-
kolwiek i komukolwiek. Nasz uniwersytet będzie naj-
mniejszym największym uniwersytetem świata. 

Kielce	19	grudnia	1984	
Do Obywatela Dyrektora Centrali Zbytu Wyrobów Metalo-
wych w Radomiu
Rektor WSP w Kielcach gorąco popiera starania naszego pra-
cownika doc. dr. hab. Zygmunta D. dotyczące zakupienia jed-
nej wanny i zlewozmywaka. Artykuły te są niezbędne 
do wyposażenia jego domku jednorodzinnego. Nad-
mieniam, że doc. dr hab. jest cennym pracownikiem 
i kierownictwu szkoły bardzo zależy na szybkiej po-
prawie jego trudnych warunków bytowych.

Rektor prof. dr hab. Zdzisław Czarny.

Kielce	28	grudnia	1981	r.	
Do Pana Wojewody Kieleckiego 
Informuję, że zgodnie z decyzją naszego re-
sortu – mimo stanu wojennego – Uczelnia 
prowadzi w dalszym ciągu działalność na-
ukową. Do tego celu niezbędny jest papier 
maszynowy dla pisania raportów z badań. 
Ponieważ papier wydawany jest wyłącznie 
na zezwolenie, proszę o umożliwienie nam 
zakupu w odpowiedniej ilości. Ze swojej 
strony proponujemy wytypowanie skle-
pu, gdzie za okazaniem legitymacji służ-
bowej pracownicy nasi będą mogli na-
bywać papier niezbędnie im potrzebny 
do sporządzania raportów. 

Rektor prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz 

Głos Akademicki, marzec 2008

��



Głos Akademicki, marzec 2008

��

poseł Przemysław	Gosiewski – przewodniczący 

członkowie:
– prof. dr hab. Regina	Renz – JM Rektor Akademii Świętokrzyskiej
– Grzegorz	Banaś – wojewoda świętokrzyski
– mgr inż. Franciszek	Wołodźko – marszałek województwa świętokrzyskiego
– mgr inż. Wojciech	Lubawski – prezydent miasta Kielce
– prof. dr hab. Stefan	Pastuszka – przewodniczący Sejmiku Samorządowego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 
– ks. prof. dr hab. Kazimierz	Ryczan – biskup ordynariusz diecezji kieleckiej
– ks. prof dr hab. Andrzej	Dzięga – biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej
– ks. dr abp. Stanisław	Dziwisz – biskup diecezjalny arcybiskup metropolita prowincji 

krakowskiej
– prof. dr hab. Franciszek	Ziejka – doktor hc. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
– prof. dr hab. Henryk	Samsonowicz – doktor hc. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
– mgr Michał	Markiewicz – burmistrz Skalbmierza, przewodniczący Związku Miast i 

Gmin Województwa Świętokrzyskiego
– mgr Zbigniew	Banaśkiewicz – starosta powiatu kieleckiego, przewodniczący Konwen-

tu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
parlamentarzyści	regionu	świętokrzyskiego:	
– Adam	Massalski – senator z listy Prawa i Sprawiedliwości 
– Jerzy	Włosowicz – senator z listy Prawa i Sprawiedliwości
– Michał	Okła – senator z listy Platformy Obywatelskiej 
– Halina	Olendzka – poseł z listy Prawa i Sprawiedliwości 
– Krzysztof	Lipiec – poseł z listy Prawa i Sprawiedliwości 
– Jarosław	Rusiecki – poseł z listy Prawa i Sprawiedliwości 
– Maria	Zuba – poseł z listy Prawa i Sprawiedliwości 
– Konstanty	Miodowicz – poseł z listy Platformy Obywatelskiej
– Zbigniew	Pacelt – poseł z listy Platformy Obywatelskiej
– Mirosław	Pawlak – poseł z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Andrzej	Pałys – poseł z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Włodzimierz	Stępień – poseł z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
– Henryk	Milcarz – poseł z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
– Radosław	Parda – poseł z listy Ligi Polskich Rodzin
– Małgorzata	Olejnik – poseł z listy Samoobrony
– Józef	Cepil – poseł z listy Samoobrony
– Leszek	Sułek – poseł z listy Samoobrony
– Ryszard	Zbróg – przewodniczący Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Komitet Honorowy
na rzecz utworzenia 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
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W połowie lutego 2006 roku utworzo-
ny został w Kielcach Komitet Honoro-
wy na rzecz Przekształcenia Akademii 
Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego. Prace w tym gre-
mium zadeklarowały osoby o niekwe-
stionowanym autorytecie społecznym: 
parlamentarzyści wszystkich opcji poli-
tycznych, hierarchowie kościelni z kar-
dynałem metropolitą archidiecezji kra-
kowskiej Stanisławem Dziwiszem, bi-
skupami trzech diecezji, doktorzy ho-
noris causa Akademii Świętokrzyskiej, 
rektorzy działających w Kielcach wyż-
szych uczelni publicznych i seminarium 
duchownego, działacze samorządowi. 
Na czele wyłonionego komitetu robo-
czego stanął prorektor do spraw dydak-
tycznych i studenckich Akademii Świę-
tokrzyskiej dr hab. Jacek Semaniak. 
W tym samym czasie przyjęty został 
szczegółowy, precyzyjny harmonogram 
działań na rzecz utworzenia Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Zgodnie z tym dokumentem pod-
jęto cały szereg działań na rozmaitych 
szczeblach: 
– dokonano przeglądu kadrowego 

w uczelni, celem stworzenia wa-
runków do przyspieszonego rozwoju 
Akademii Świętokrzyskiej. Wytypo-
wane zostały jednostki kwalifikujące 
się do uzyskania uprawnień do dok-
toryzowania i habilitowania

– podjęte zostały działania na rzecz 
pozyskania kadry naukowej z ze-
wnątrz. Przeprowadzono konkretne 
rozmowy z władzami Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Łódz-
kiego, Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Ustalenie między JM Rektorem 
Akademii Świętokrzyskiej i rektora-
mi tych uczelni stwarzają możliwość 
na rzecz pozyskania z tych ośrod-
ków po dwóch lub trzech 
naukowców zasilających 
kadrę na kierunkach: bio-
logia, pedagogika, geogra-
fia. Szczegółowe negocja-
cje i ustalenia w tych spra-
wach będą kontynuowane 
na szczeblu dziekanów. 
Niezależnie prowadzone są 
działania na szczeblu wy-
działów zmierzające do za-
silenia w kadrę dydaktyczną 
kierunków politologia i ma-
tematyka

– zintensyfikowane zostały 

prace na rzecz rozwoju własnej ka-
dry. W Instytucie Geografii Aka-
demii Świętokrzyskiej spodziewany 
jest awans naukowy dwóch pra-
cowników. W kwietniu br. odbyło 
się pierwsze kolokwium habilitacyj-
ne, drugie przeprowadzone zostanie 
w najbliższym czasie. Obydwaj na-
ukowcy będą doktorami habilitowa-
nymi z zakresu geografii społecznej, 
specjalności istotnej dla uzyskania 
praw doktoryzowania przez Instytut 
Geografii 

– we wrześniu zakończono przygoto-
wania do złożenia wniosku o kolejne 
– czwarte – prawo do doktoryzowa-
nia. Sukcesywnie zostały opraco-
wywane i złożone w Centralnej Ko-
misji do spraw Stopi i Tytułów ko-
lejne wnioski. 

Poza działaniami bezpośrednio związa-
nymi z ubieganiem się o uzyskanie ko-
lejnych praw do doktoryzowania pod-
jęto i realizowano prace mające na 
celu podniesienie poziomu jakości za-
równo kształcenia jak i prowadzonych 
w uczelni badań naukowych, warunku-
jących wysoki poziom przyszłego Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego, po-
wstałego w wyniku przekształcenia 
Akademii Świętokrzyskiej:
– podjęto działania na rzecz rozbudo-

wy i poszerzenia oferty edukacyjnej 
uczelni poprzez dostosowanie pro-
gramów i kierunków studiów wy-
nikających z deklaracji strategii bo-
lońskiej. Podpisane umowy o bi-
lateralnej współpracy z europejskimi 
uczelniami zezwoliły na wymianę 
studentów w ramach programu So-
krates/Erasmus ze szkołami wyż-
szymi z Niemiec, Szkocji, Włoch, 
Czech, Słowacji

– w oparciu o fundusze strukturalne 
sukcesywnie realizowano program 
wybudowania 

kampusu uczelnianego. W północnej 
dzielnicy Kielc, w jednym rejonie zlo-
kalizowane zostały wszystkie obiek-
tów dydaktyczne i administracyjne. 

Pierwszym etapem zakrojonego na kil-
ka najbliższych lat przedsięwzięcia in-
westycyjnego jest rozbudowa Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego. Rozpo-
częty już program inwestycyjny, o sza-
cunkowej wartości ok. 40 milionów 
złotych, zdecydowanie poprawi warun-
ki kształcenia na nowo otwartych kie-
runkach: informatyka i ochrona środo-
wiska. W tak zwanym budynku G kam-
pusu mieścić się będzie ponadto In-
stytut Chemii, Centrum Nowoczesnych 
Technologii, a także uczelniane Cen-
trum Konferencyjne.
– Poprzez zmianę statutu uczelni 

wprowadzone zostały nowe regula-
cje prawne mające na celu przyspie-
szenie uczelnianych ścieżek awansu 
zawodowego i naukowego pracowni-
ków dydaktycznych. Stworzone zo-
stały równocześnie możliwości two-
rzenia silnych zespołów badawczych 
uczelni.

– We współpracy z Prezydentem i Ra-
dą Miasta Kielce, Wojewodą Świę-
tokrzyskim, Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, organami 
samorządu terytorialnego i admini-
stracji lokalnej podjęto działania w 
kierunku szybkiego pozyskania bazy 
materialnej na rzecz sprowadzanej 
do Kielc profesury i kadry naukowej. 
Deklarowana i okazana już ze strony 
władz wojewódzkich i miejskich po-
moc pozwala wyrazić przekonanie, 
że w odpowiednim czasie uczelnia 
dysponować będzie wystarczającą 
liczbą mieszkań dla naukowców za-
silających kadrowo strategiczne kie-
runki nauczania.
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Podczas inauguracyjnego posiedzenia 
Komitetu Honorowego na rzecz utwo-
rzenia Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego – 13 lutego 2006 – w Kielcach 
zatwierdzono do realizacji harmono-
gram działań. 

Harmonogram przewidywał między in-
nymi: przegląd stanu kadrowego na 
uczelni, wytypowanie i przygotowanie 
jednostek kwalifikujących się do uzy-
skania uprawnień do doktoryzowania. 
(na trzech kierunkach w okresie od 
września 2006 do września 2007); do 
habilitowania na jednym kierunku.

Zadania zrealizowane przez podmioty 
reprezentowane przez członków Komi-
tetu Honorowego w Kielcach w okresie 
od lutego do października 2006 roku: 
1.	 zadania	formalne	związane	z	przy-
gotowaniem	wniosków	o	uprawnienia	
do	doktoryzowania:	
– Przygotowanie i złożenie (29 wrze-

śnia 2006) w Centralnej Komisji do 
spraw Stopni i Tytułów Naukowych 
trzech wniosków o przyznanie upraw-
nień do doktoryzowania w zakresie: 
pedagogiki, biologii i geo-
grafii 

Opis realizacji zadań
• przez trzy kolejne miesiące, w okre-

sie od marca do maja 2006 r. w celu 
uzupełnienia braków kadrowych na 
wytypowanych kierunkach studiów 
podjęte zostały działania na rzecz 
pozyskania kadry naukowej z ze-
wnątrz. JM Rektor Akademii Świę-
tokrzyskiej prowadziła intensywne 
rozmowy na rzecz pozyskania kadry 
naukowej ze środowiska Uniwersy-
tetu Łódzkiego w Łodzi, Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu 
Warszawskiego w Warszawie. Nie-
zależnie prowadzone były działania 
na rzecz pozyskania kadry na szcze-
blu wydziałów. Przeprowadzone roz-
mowy doprowadziły do zwiększenia 
liczby samodzielnych pracowników 
naukowych firmujących uprawnienia 
do doktoryzowania na kierunku pe-
dagogika – o trzy osoby; na kierunku 
biologia – o dwie osoby

• zintensyfikowane zostały prace na 
rzecz rozwoju własnej 

kadry. Skutkowało to zwiększeniem 
liczby samodzielnych pracowników  
naukowych firmujących uprawnienia 
do doktoryzowania na kierunku pe-
dagogika o dwie osoby, na kierunku 
biologia o dwie osoby i na kierunku 
geografia o dwie osoby

• dokonanie zmian struktury organi-
zacyjnej jednostek naukowo-dydak-
tycznych ubiegających się o nadanie 
uprawnień do doktoryzowania

• 29 września 2006 r. w Centralnej 
Komisji do spraw Stopni i Tytułów 
w Warszawie dziekani: prof. dr hab. 
Zdzisław Ratajek z Wydziału Pe-
dagogicznego i Artystycznego oraz 
prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski 
z Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego złożyli trzy wnioski o uzy-
skanie uprawnień do doktoryzowa-
nia. Zgodnie z sugestiami Centralnej 
Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

2.	 zadania	 związane	 z	 rozbudową	
bazy	dydaktycznej	
– wzbogacenie bazy dydaktycznej o 

obiekty i nieruchomości w wyni-
ku porozumień zawartych z Pre-
zydentem Miasta Kielce (budyn-
ki dydaktyczne przy ulicy Mic-
kiewicza i Podklasztornej oraz 
obiekt mieszkalny przy ulicy Pa-
derewskiego z przeznaczeniem 
na mieszkania dla nauczycieli 
akademickich)
– rozbudowa bazy dydaktycznej 
na terenie Kampusu Uczelnia-
nego o obiekt G Wydziału Ma-
tematyczno- Przyrodniczego
– przygotowanie i złożenie 
wniosku o dotację ze środ-
ków Unii Europejskiej na 
rozbudowę kampusu uczel-
nianego (całość na lata 
2007-2013) w zakresie 
wartości rzędu 400 milio-
nów złotych. 
Opis realizacji zadań
• 6 kwietnia bieżącego 

roku w auli uczelni odbyło się wy-

Informacja na temat realizacji harmonogramu 
przyjętego przez Komitet Honorowy na rzecz 
Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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szonym tempem pra-
cy naukowej i uzyskiwaniem szyb-
szych awansów naukowych. Sprzy-
jać temu będą również zmiany w za-
kresie funkcjonowania zakładów na-
ukowych wymuszające tworzenie 
większych grup badawczych, któ-
rych potencjał powinien przełożyć 
się na podnoszenie rangi i jakości 
prowadzonych badań

• w dokumentach definiujących misję 
i strategię rozwoju uczelni nacisk po-
łożono na poprawę warunków lokalo-
wych, na podnoszenie jakości kształ-
cenia oraz na stworzenie warunków 
do prowadzenia badań nau-kowych, 
na wysokim europejskim poziomie.

jazdowe posiedzenie Rady 
Miasta Kielce. Radni zobo-
wiązali pana prezydenta Woj-
ciecha Lubawskiego do dzia-
łań mających na celu pomoc 
Akademii Świętokrzyskiej w 
przekształceniu w uniwersy-
tet. Wymiernym efektem tej 
pomocy były porozumie-
nia, na mocy których mia-
sto uzyskało długoletnią 
dzierżawę placu przy ulicy 
Planty oraz budynek przy 
ulicy Mielczarskiego, na-
tomiast uczelnia stanie 
się właścicielem budyn-
ków przy ulicy Mickie-
wicza, Podklasztornej 
i Paderewskiego. Akty 
notarialne w przygotowaniu

• najważniejszą inwestycją budowla-
ną jest rozpoczęta w sierpniu 2006 
roku rozbudowa Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego. Inwesty-
cja o wartości prawie 40 mln zło-
tych, finansowana jest między in-
nymi w oparciu o fundusze struk-
turalne, dotację Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz środki 
własne uczelni. W nowo wybudowa-
nych obiektach mieścić się będzie 
Centrum Nowoczesnej Technologii, 
kształcić się będą studenci informa-
tyki, ochrony środowiska i chemii

• w następnych latach zaplanowano 
wybudowanie kolejnych obiektów 
kampusu uczelnianego. Warunkiem 
koniecznym powodzenia tego przed-
sięwzięcia jest pozyskanie odpo-
wiednich środków finansowych, do-
stępnych w ramach funduszy struk-
turalnych. W sierpniu 
bieżącego roku w 
uczelni został przy-
gotowany wniosek 
o finansowanie tej 
inwestycji na łącz-
ną kwotę prawie 
400 milionów zło-
tych.

3.	 zadania	związane	z	
przekształceniami	 or-
ganizacyjnymi
– Opracowanie waż-

nych dokumentów 
decydujących o teraź-
niejszości i przyszłości 
uczelni, stanowiących 
wewnętrznie spójny 
system rozwiązań po-

zwalających usprawnić 
realizację zadań statutowych uczel-
ni w zakresie tak działalności na-
ukowej jak i dydaktycznej: Statut, 
Regulamin Studiów, Misja Uczelni i 
Strategia Rozwoju Uczelni. 

Opis realizacji zadań 
• w ciągu kilku miesięcy zostały opra-

cowane: nowy statut uczelni, regula-
min studiów oraz dwa inne, niezwy-
kle ważne dokumenty – misja uczel-
ni i strategia jej rozwoju. Stanowią 
one wewnętrznie spójny system roz-
wiązań pozwalających usprawnić 
realizację zadań statutowych uczel-
ni w zakresie tak działalności nau-
kowej jak i dydaktycznej. Jednym z 
rozwiązań jest skrócenie okresu za-
trudnienia na stanowiskach asysten-
tów i adiunktów, co powinno skutko-
wać zwięk-
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go w Kielcach posiada uprawnienie do 
nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie historia.
Uczelnia posiada sześć uprawnień do 
nadawania stopnia doktora, tj. dwa 
w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie historia oraz językoznaw-
stwo i trzy uprawnienia w zakresie nauk 
przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, 
geografia, biologia. Ponadto uczelnia 
posiada uprawnienie do nadawania 
stopnia doktora w dziedzinie sztuk pla-
stycznych, w dyscyplinie sztuki piękne. 
Uprawnienia do nadawania stopni na-
ukowych i stopnia naukowego w dzie-
dzinie sztuki potwierdzają decyzje Cen-
tralnej Komisji do spraw Stopni i Ty-
tułów.
Podstawę prawną podjęcia wskazanej 
wyżej uchwały stanowią: art. 18 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym ((Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 
późn. zm.) oraz §66 ust. 2 pkt 21 Sta-
tutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.
Powstanie uniwersytetu w Kielcach bę-
dzie miało ogromny wpływ na rozwój 
województwa świętokrzyskiego, na 
jego potencjał społeczny i gospodarczy. 
Niezwykle istotnym faktem jest to, że 
województwo świętokrzyskie jako je-
dyne w kraju nie posiada uczelni typu 
uniwersyteckiego. Uniwersytet w Kiel-
cach przyczyni się do zaktywizowania 
środowisk małomiasteczkowych i wiej-
skich regionu świętokrzyskiego, z któ-
rych pochodzi większość kształcącej 
się młodzieży. Podniesienie kształce-
nia do poziomu uniwersyteckiego po-
zwoli złagodzić istniejące dysproporcje 
w rozwoju województwa świętokrzy-
skiego, w stosunku do sąsiednich re-
gionów i ośrodków akademickich. Po-
wstanie uniwersytetu stworzy nowe 
możliwości pełnej edukacji dla uzdol-
nionej, choć relatywnie uboższej mło-
dzieży zamieszkałej w województwie 
świętokrzyskim, która stanowić będzie 
zaplecze intelektualne nie tylko dla re-

Szanowny Panie Ministrze,
działając z upoważnienia Senatu Aka-
demii Świętokrzyskiej im. Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, przedstawiam 
wniosek o przekształcenie Akademii 
Świętokrzyskiej im. Jana Kochanow-
skiego w Kielcach w Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 
z późn. zm.) uczelnia, której jednostki 
organizacyjne posiadają co najmniej 
sześć uprawnień do nadawania stop-
nia naukowego doktora, w tym co naj-
mniej cztery w zakresie nauk objętych 
profilem uczelni, może w swojej na-
zwie używać wyrazu „uniwersytet” uzu-
pełnionego przymiotnikiem lub przy-
miotnikami w celu określenia profilu 
uczelni.
Zważywszy, że Akademia Świętokrzy-
ska im. Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach spełnia ustawowe wymogi, o któ-
rych mowa w powołanym wyżej prze-
pisie ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, Senat Akademii Świętokrzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
będąc wyrazicielem społeczności aka-
demickiej Akademii Świętokrzyskiej im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy 
uwzględnieniu stanowiska władz re-
gionu oraz opinii społeczności lokalnej, 
w dniu 4 października 2007 r. podjął 
uchwałę w sprawie utworzenia uniwer-
sytetu humanistyczno-przyrodniczego 
i pozytywnie zaopiniował zmianę do-
tychczasowej nazwy uczelni: Akademia 
Świętokrzyska im. Jana Kochanowskie-
go w Kielcach na nazwę: Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.
Nazwa „uniwersytet humanistyczno-
przyrodniczy” jednoznacznie wskazuje 
na profil uczelni, której podstawowym 
kierunkiem działalności jest kształ-
cenie studentów i prowadzenie badań 
naukowych w zakresie nauk humani-
stycznych i przyrodniczych. Akademia 
Świętokrzyska im. Jana Kochanowskie-

gionu, ale i dla kraju.
Potrzeba powstania uniwersytetu w 
Kielcach podyktowana jest również ist-
nieniem rozwiniętego i różnorodnego 
środowiska naukowego, którego geneza 
sięga początków XIX wieku. To tutaj w 
latach 1816-1827 istniała pierwsza 
w Polsce wyższa uczelnia techniczna: 
Szkoła Akademiczno-Górnicza, a w cza-
sie II wojny światowej (w latach 1943-
1945) istniały tajne kursy uniwersytec-
kie. Powołanie uniwersytetu stworzy 
nową jakość pracy naukowo-badaw-
czej i nowe możliwości integracji śro-
dowiska naukowego skupionego wokół 
uniwersytetu. Ponadto uczelnia o cha-
rakterze uniwersytetu spowoduje za-
interesowanie naukowców innych pal-
cówek. Powstanie uniwersytetu w efek-
cie pozwoli na zwiększenie potencjału 
kadrowego, zintensyfikowanie prac ba-
dawczych oraz realizację zadań dydak-
tycznych na najwyższym poziomie. 
Podstawowym kierunkiem działalności 
uniwersytetu humanistyczno-przyrod-
niczego będzie kształcenie studentów 
oraz prowadzenie badań naukowych w 
zakresie nauk humanistycznych i przy-
rodniczych, a także upowszechnianie 
nauki, sztuki i kultury. 
Uniwersytet w stosunku do obecnych 
możliwości uczelni, znacznie rozszerzy 
ofertę dydaktyczną dla kandydatów na 
studia.
Potrzeba powstania uniwersytetu w 
Kielcach znajduje szerokie poparcie 
władz wojewódzkich, samorządowych 
oraz społeczności lokalnej.
Powstanie Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego Jana Kochanowskie-
go w Kielcach nie spowoduje dodatko-
wych skutków finansowych dla budżetu 
państwa, bowiem środki konieczne na 
utrzymanie uniwersytetu powinny zo-
stać pokryte z budżetu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dział 
„Szkolnictwo wyższe” ze środków, ja-
kie są przeznaczone na finansowanie 
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

Wniosek 
o przekształcenie 
w Uniwersytet
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