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Wydarzyło się...Wydarzyło się...
Instytut Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był głów-
nym organizatorem obradującego w Kielcach XXXIII Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Astronomicznego. Obrady astrofi zyków otwo-
rzyła JM Rektor prof. dr hab. Regina Renz.

X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Biografi styki Polonij-
nej – „Polscy sportowcy, trenerzy i działacze sportowi w świecie” 
zostało zorganizowane przez Instytut Badań Biografi cznych przy 
współpracy z Akademią Świętokrzyską i Redakcją Informatorów 
Biografi cznych w Kielcach.

Po raz kolejny chore dzieci w szpitaliku przy ul. Langiewicza od-
wiedzili politolodzy z koła naukowego „Homo Politicus”. Cierpiące 
maluchy zostały obdarowane zabawkami, słodyczami, książecz-
kami. SKN ściśle współpracuje także z innymi placówkami opieki 
medycznej w Kielcach.

Zakład Dydaktyki Geografi i i Krajoznawstwa Instytutu Geografi i
Akademii Świętokrzyskiej zorganizował międzynarodową kon-
ferencję naukową. Celem obrad była prezentacja koncepcji kształ-
cenia geografi cznego w dobie dynamicznych zmian zachodzących 
w Polsce, Europie i świecie.

Imprezy organizowanego pod auspicjami Akademii Świętokrzyskiej 
Kieleckiego Festiwalu Nauki cieszą się niesłabnącym powodze-
niem. Także w tym roku pokazy, prezentacje, demonstracje po-
pularyzujące naukę obserwowała liczna publiczność. KFN na stałe 
już wpisał się w kalendarz imprez popularnonaukowych organizo-
wanych w regionie świętokrzyskim.
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Dostojni Goście 
Prześwietny Senacie! 
Szanowne Panie i Szanowni Panowie! 
Koleżanki i Koledzy!
Studenci!

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. 
Niebawem w naszej auli zabrzmi trady-
cyjne „Gaudeamus”. W wielowiekowej 
tradycji w ceremoniale uczelnianym 
uroczystość, w której dzisiaj uczest-
niczymy, jest zawsze wielkim świętem 
i ważnym wydarzeniem dla całej spo-
łeczności akademickiej. Rozpoczyna-
my przecież kolejny – trzydziesty ósmy 
rok działalności naukowo-dydaktycznej 
jakże ważnej w regionie uczelni wyż-
szej. Inauguracja roku akademickiego 
to uczelniane święto mocno i trwale za-
korzenione w tradycji.
Inauguracja kolejnego roku akademic-
kiego to zarazem szczególna możliwość 
do przedstawienia najważniejszych za-
mierzeń na najbliższy okres.
Gorąco witając wszystkich przybyłych 
na uroczyste posiedzenie Senatu Akade-
mii Świętokrzyskiej, wyrażam ogromną 
radość, że tak wielu dostojnych i ocze-

kiwanych przez nas gości, odpowiada-
jąc na nasze zaproszenie, dało wyraźny 
dowód silnych więzi emocjonalnych 
z Akademią Świętokrzyską i osobiście 
przybyło na wielkie święto, jakim jest 
dzisiejsza uroczystość.
Z dumą pragnę w tym miejscu pod-
kreślić, że po raz pierwszy w uroczy-
stości inauguracyjnej uczestniczą: wi-
ceprezes Rady Ministrów, poseł i prze-
wodniczący Komitetu Honorowego na 
rzecz Przekształcenia Akademii Świę-
tokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego pan Przemysław Gosiewski 
oraz minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego pan profesor doktor habilitowany 
Michał Seweryński. To dla nas, a mam 
nadzieję, że zarazem i dla wszystkich 
kieleckich uczelni wyższych, ogromny 
splendor i zaszczyt. Serdecznie i gorą-
co witam w imieniu całej społeczności 
akademickiej Pana Premiera i Pana Mi-
nistra! 
Cieszę się bardzo, że na uroczystość 
inauguracji nowego roku akademickie-
go przybyli do Akademii Świętokrzyskiej 
tak licznie przedstawiciele świata po-
lityki, nauki, kultury i gospodarki. Pro-

szę mi wybaczyć, ale ograniczone ramy 
czasowe dzisiejszej uroczystości nie po-
zwalają nam przywitać oklaskami każ-
dego miłego i drogiego nam gościa. 
Witam przedstawicieli władz samo-
rządowych i administracji terenowej 
– przewodniczących rad powiatów, 
starostów powiatowych, prezydentów 
miast, burmistrzów, wójtów gmin.
Witam serdecznie i wyrażam olbrzymią 
radość z udziału w dzisiejszej uroczy-
stości naszych przyjaciół z wielu współ-
pracujących uczelni. 
Witam serdecznie przedstawicieli in-
stytucji a także stowarzyszeń nauko-
wych, społecznych i kulturalnych, dzia-
łaczy gospodarczych, prezesów spółek, 
dyrektorów przedsiębiorstw i urzędów. 
Nasze zaproszenie przyjęli także i są 
dzisiaj z nami przedstawiciele służb fi -
nansowych, współpracujących z uczel-
nią banków, służby zdrowia. 
Proszę pozwolić, że szczególnie gorą-
co przywitam moich czcigodnych po-
przedników, byłych rektorów naszej 
uczelni: profesora Adama Kołątaja, 
profesora Mirosława Niziurskiego, pro-
fesora Mariana Kozieja, profesora Sta-

Inauguracja roku 
akademickiego

(wystąpienie JM Rektor prof. dr hab. Reginy Renz)



nisława Cieślińskiego, wspominanego 
i witanego już wcześniej senatora RP 
profesora Adama Massalskiego. 
Inaugurując nowy rok akademicki, 
stwierdzamy z żalem, że niektórzy pra-
cownicy w minionym roku odeszli z na-
szego grona na zawsze. 19 lutego 2007 
roku zmarł nagle znakomity uczony, 
wspaniały organizator, powszechnie 
szanowany i ceniony przez współpra-
cowników i studentów dziekan Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wal-
demar Dutkiewicz. To dla nas wszyst-
kich szczególnie bolesna strata. 
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wia-
domość o zgonie doktor Idy Sadowskiej 
z Instytutu Filologii Polskiej, kierow-
nika uczelnianego zakładu wychowa-
nia technicznego doktora Mariana Ku-
cego, profesora Zygmunta Karola Cha-
rzyńskiego z Instytutu Matematyki, pro-
fesor Tatiany Wołkowej z Instytutu Fi-
lologii Rosyjskiej, profesora Stanisława 
Nowaka z Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. 

Szanowni Państwo!
Akademia Świętokrzyska jest nie tyl-
ko największą uczelnią humanistyczną 
w regionie świętokrzyskim, ale od lat 
należy do najważniejszych uczelni pe-
dagogicznych w Polsce. Uczelnia na-
sza wyrosła z utworzonej przed pra-
wie czterdziestu laty Wyższej Szko-
ły Nauczycielskiej, kontynuuje tradycje 
kształcenia pedagogów. Jednocześnie 
systematycznie poszerza ofertę dydak-
tyczną, obejmującą dzisiaj studia w za-

kresie nauk ścisłych, humanistycznych, 
społecznych, pedagogicznych, medycz-
nych oraz sztuk pięknych i edukacji mu-
zycznej. Obecnie na siedmiu wydzia-
łach – pięciu w Kielcach i dwóch w fi lii 
w Piotrkowie Trybunalskim, na 23 kie-
runkach studiów kształci się blisko 25 
tysięcy studentów. Na 16 kierunkach 
prowadzimy studia magisterskie. O po-
pularności największej w regionie świę-
tokrzyskim uczelni świadczy fakt, że co 
roku o jedno miejsce na studiach ubie-
ga się co najmniej kilku kandydatów, a 
na najpopularniejszych kierunkach – fi -
lologii angielskiej, fi zjoterapii, pedago-
gice z resocjalizacją czy politologii od 
czterech do ośmiu maturzystów. Tylko 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat mury 
naszej uczelni opuściło blisko 58 ty-
sięcy absolwentów. Wielu z nich zaj-
muje ważne stanowiska administra-
cyjne, polityczne i społeczne. Szczy-
cimy się nauczycielami podejmującymi 
po ukończeniu studiów trud edukacji 
najmłodszego pokolenia Polaków. Je-
steśmy dumni z artystów, którzy swoją 
estradową karierę zaczynali od żmud-
nych ćwiczeń w instytutach edukacji 
plastycznej i muzycznej. W minionym 
roku akademickim ukończyło studia 
w naszej uczelni ponad 5 tysięcy osób. 
Niektóre z nich nadal pozostają w Aka-
demii Świętokrzyskiej, podejmując stu-
dia drugiego stopnia, inni rozpoczynają 
karierę zawodową wykorzystując zdo-
byte w trakcie studiów wiedzę i umie-
jętności. Wszystkim życzymy dalszych 
sukcesów. 

W nowym roku akademickim o indeksy 
w naszej uczelni ubiegało się 15 tysięcy 
kandydatów. Naukę na pierwszym roku 
na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych rozpocznie 7 tysięcy osób. 
Coraz bardziej zróżnicowana oferta 
edukacyjna szła w parze z rozwojem 
kadrowym Akademii Świętokrzyskiej. 
Zajęcia dydaktyczne ze studentami pro-
wadzi ponad tysiąc nauczycieli akade-
mickich – w tym 52 profesorów tytular-
nych, 175 profesorów nadzwyczajnych 
posiadających stopień doktora habili-
towanego, 406 adiunktów, 112 asy-
stentów. Zatrudnienie uzupełniają pra-
cownicy administracyjni obsługi, którzy 
pomagają nam, nauczycielom i studen-
tom, realizować proces dydaktyczno-
naukowy.
W minionym roku akademickim podję-
to zdecydowane działania zmierzające 
do uzyskania kolejnych uprawnień do 
nadawania stopni naukowych. Uczel-
nia posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego w za-
kresie historii. Uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora po-
siadamy na pięciu kierunkach: ję-
zykoznawstwie, historii, fi zyce, biologii 
i geografi i. Dwa kolejne wnioski – w za-
kresie pedagogiki i sztuk pięknych – zo-
stały złożone w Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. Mam nadzie-
ję, że pozytywne decyzje w tej spra-
wie umożliwią wypełnienie formalnych 
podstaw do przekształcenia Akademii 
Świętokrzyskiej w uczelnię o charakte-
rze uniwersyteckim.



Wysoko ocenić należy systematyczny 
rozwój współpracy naukowej z zagra-
nicą. Utrzymujemy stałe kontakty z li-
czącymi się w Europie i na świecie in-
stytucjami i ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi z Niemiec, Francji, Ro-
sji, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Szwecji, 
Włoch, Japonii, Czech i Słowacji. Or-
ganizujemy wspólne konferencje i sym-
pozja naukowe. Nie sposób tu wszyst-
kich wymienić. Z kilkudziesięciu or-
ganizowanych w ostatnim okresie kon-
ferencji naukowych wymienię kilka, ilu-
strujących różnorodność prowadzonych 
w uczelni badań i przedsięwzięć na-
ukowych: „Z dziejów opactwa świę-
tokrzyskiego”, „Szlachta i ziemianie 
w XV-XX wieku”, „Dziecko ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi”, „Kul-
tura i edukacja muzyczna wobec wy-
zwań współczesnego świata”, „Krajowe 
seminarium malakologiczne”, „Interna-
tional symposium of Polish Network of 
Molekular and Cellurar Biology UNE-
SCO”, „Wyzwania współczesnej dy-
daktyki akademickiej”, Dni Kliniczne w 
Busku-Zdroju, VIII Dni Reumatologicz-
ne, „Postępy w leczeniu niewydolności 
serca”. Pracownicy Akademii Świę-
tokrzyskiej czynnie uczestniczyli w pra-
wie tysiącu konferencji naukowych or-
ganizowanych w kraju, wygłosili też re-
feraty na ponad dwustu konferencjach 
i sympozjach zagranicznych. Trud-
no wyobrazić sobie współczesne życie 
kulturalne naszego miasta bez udziału 
Akademii Świętokrzyskiej, studentów 
i artystów z instytutów Sztuk Pięknych 
i Edukacji Muzycznej. Artyści z Instytu-
tu Sztuk Pięknych uczestniczyli w bli-
sko 300 prezentacjach zbiorowych (40 
za granicą) oraz w kilkunastu projek-
tach międzynarodowych. O znaczących 
dokonaniach wykładowców instytutu 
świadczyć mogą prestiżowe stypendia 
twórcze – amerykańskiej Fundacji Pol-
lock-Krasner, DAAD czy Pentland School
of Crafts. Szczególnie cenna jest współ-
praca z Uniwersytetem w Bielefeld, 
której praktyczny wyraz to kilkanaście 
wspólnie realizowanych projektów ar-
tystyczno-edukacyjnych, liczne pu-
blikacje, wymiana pracowników i stu-
dentów. Artyści z Instytutu Edukacji 
Muzycznej mieli decydujący udział 
w sukcesie podziwianych przez melo-
manów oratoriów, uczestniczyli w kon-
certach organizowanych w całej Pol-
sce. W ubiegłym miesiącu owacyjnie 
zostali przyjęci przez publiczność na 
prezentacji oratorium Zbigniewa Książ-
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ka i Bartłomieja Gliniaka „Siedem pie-
śni Marii”.
W ostatnim miesiącu uczelnia była or-
ganizatorem kolejnych ważkich przed-
sięwzięć o ponadregionalnym cha-
rakterze. Nasi pracownicy z Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego byli or-
ganizatorami tak ważnych dla współ-
czesnego życia naukowego wydarzeń, 
jak zjazd Polskiego Towarzystwa Geo-
grafi cznego i zjazd Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego. Świętokrzyskie 
warsztaty logiczno-fi lozofi czne na-
tomiast zgromadziły w Kielcach grono 
najwybitniejszych współczesnych pol-
skich fi lozofów.
Na podkreślenie zasługuje też współ-
praca z kieleckim środowiskiem me-
dycznym ze Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii i Centrum Kardiologii w Kiel-
cach. Dużym uznaniem lokalnej spo-
łeczności cieszą się zajęcia i wykłady 
zorganizowanego przy naszej uczel-
ni Uniwersytetu III Wieku. Akademia 
Świętokrzyska jest głównym koordyna-
torem organizowanego corocznie Kie-
leckiego Festiwalu Nauki.
Cieszy coraz większe zaangażowanie 
zewnętrznych środków fi nansowych 
w realizację projektów badawczych, 
edukacyjnych, wdrożeniowych i inwe-
stycyjnych, w tym środków pozyskiwa-
nych z funduszy Unii Europejskiej. Tyl-
ko w ostatnich dwóch latach zamknęły 
się one kwotą prawie 36 milionów zło-
tych. Szczególnie rozległy był zakres 
realizacji projektu „Dziecko sześciolet-
nie u progu nauki szkolnej”, w ramach 
którego w ciągu roku przebadanych zo-
stało w całym kraju aż 70 tysięcy sze-
ściolatków pod kątem ich przygotowa-
nia do podjęcia nauki w szkole pod-
stawowej. Akademia Świętokrzyska 
realizuje również duże projekty edu-
kacyjne – studia pomostowe dla kil-
kuset pielęgniarek i położnych, umożli-
wiające dostosowanie umiejętności za-
wodowych i podwyższenie kwalifi kacji 
do standardów obowiązujących w Unii 
Europejskiej, oraz studia podyplomowe 
dla nauczycieli przygotowujące do na-
uczania drugiego przedmiotu. Inne pro-
gramy fi nansowane ze środków Unii 
Europejskiej dotyczą budowania re-
gionalnego systemu innowacji i współ-
pracy na rzecz wzrostu konkurencyjno-
ści mikroprzedsiębiorstw województwa 
świętokrzyskiego. 
Ostatnie lata były okresem nasilenia 
działań o charakterze proinwestycyj-
nym, mającym na celu rozwój infra-
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struktury naukowo-dydaktycznej i roz-
budowę kampusu uczelni. Kolejne eta-
py budowy kampusu realizowane są 
w oparciu o fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej. W ciągu roku urosły mury 
zlokalizowanego przy ulicy Świętokrzy-
skiej budynku G Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego. Kształcić się tu-
taj będą studenci na kierunku chemia, 
ochrona środowiska i informatyka. Pro-
jekt inwestycyjny na łączną kwotę 157 
milionów złotych – obejmujący budowę 
Centrum Nowoczesnych Technologii, 
Centrum Konferencyjnego, Centrum 
Języków Obcych, Biblioteki Głównej i 
Rektoratu został zakwalifi kowany do fi -
nansowania w ramach programu ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
i powinien być zrealizowany do koń-
ca 2013 roku. Czynimy starania o po-
zyskanie środków na kolejne obiekty 
dydaktyczne, ich wyposażenie, budo-
wę nowych laboratoriów badawczych 
i wprowadzenia nowych form kształ-
cenia – w tym kształcenia na odległość. 
Mimo skomplikowanej sytuacji ekono-
miczno-fi nansowej – uczelnia systema-
tycznie rozwija się, podnosi na wyższy 
poziom proces dydaktyczny, rozszerza 
badania, a swoją ofertę edukacyjną 
elastycznie dostosowuje do współcze-
snych wymagań i standardów. Przy-
pomnę w tym miejscu, że większość 
kierunków kształcenia Akademii Świę-
tokrzyskiej poddanych zostało wni-
kliwym ocenom Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej i wszystkie te kierunki 

uzyskały – co napawa nas uzasadnioną 
dumą – pozytywne oceny. 
Z przyjemnością i satysfakcją pragnę 
odnotować wzrastającą aktywność na-
szych studentów i partnerskie stosunki 
z Samorządem Studenckim. Samorząd 
Studencki aktywnie uczestniczy w ży-
ciu uczelni. Studenci uczestniczą w po-
siedzeniach Senatu, Rad Wydziałów 
i Komisji Senackich, biorą aktywny 
udział w ogólnopolskich i europejskich 
spotkaniach i konferencjach organizo-
wanych przez centrale organizacji stu-
denckich. Historycy, językoznawcy, fi -
zycy, chemicy co roku organizują wiele 
krajowych i międzynarodowych obozów 
i objazdów naukowych, poszerzających 
skutecznie zdobytą wcześniej w trakcie 
wykładów i ćwiczeń wiedzę. W uczelni 
od lat organizowany jest wiosenny prze-
gląd dorobku naukowego studentów. 
Studencka Sesja Kół Naukowych „Czło-
wiek i środowisko” przynosi obfi ty plon 
własnych badań, relacji z prac w labo-
ratoriach i na obozach naukowych. 
Główną imprezą organizowaną przez 
samorząd, przy wsparciu władz uczel-
ni, są Juvenalia, tradycyjne święto ca-
łej żakowskiej braci.

Studenci!
Zwracam się teraz do Was, do tych, 
dla których dzisiejsza uroczystość jest 
szczególnie ważna. Po raz pierwszy 
jako studenci wkroczyliście w mury na-
szej uczelni. Za chwilę, poprzez akt 
immatrykulacji, w imieniu wszystkich 

swoich kolegów I roku, odbierzecie in-
deksy z rąk prorektora do spraw dy-
daktycznych i studenckich. Zgodnie 
z tradycją i akademickim rytuałem zo-
staniecie symbolicznie przyjęci w po-
czet całej naszej społeczności. Inaugu-
racja nowego roku akademickiego to 
przede wszystkim Wasze święto, to dla 
Was jest ta uroczystość, to dla Was za-
brzmi uroczyste Gaude Mater Polonia 
– dla Was, abyście wiedzieli, jak waż-
ny jest akt wstąpienia w szeregi spo-
łeczności akademickiej z jej tradycją, 
jej wartościami, jej dobrym imieniem.
Życzę Wam, drodzy studenci, abyście 
efektywnie wykorzystali lata studiów, 
abyście wykazywali się inwencją edu-
kacyjną, abyście nie ograniczali się do 
zadań wyznaczanych przez nauczycieli 
akademickich. Abyście nam, nauczy-
cielom, stawiali najwyższe wymagania. 
Pamiętajcie też, że studia to nie tylko 
nauka, ale to także kształtowanie Wa-
szej osobowości.

Pozwólcie, że na zakończenie wystąpie-
nia przekażę wyrazy serdecznego po-
dziękowania moim współpracownikom 
– dziekanom, dyrektorom instytutów, 
wszystkim nauczycielom akademickim, 
adiunktom i asystentom, pracownikom 
obsługi i administracji. Z całego serca 
dziękuję wszystkim za wytężoną pracę 
i pełne poświęcenia oddanie sprawom 
uczelni. Życzę wytrwałości, satysfakcji 
oraz dalszych sukcesów zawodowych 
w nowym roku akademickim.
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Konferencje naukowe organizowane 
w Akademii Świętokrzyskiej w 2006 roku
Lp. Nazwa Konferencji Instytut Liczba 

uczestników
1. „Z dziejów opactwa świętokrzyskiego” (współorganizacja), Kielce, 1 czerwca 2006 Instytut Historii 40

2. „Szlachta i ziemianie w XV-XX wieku. Studium gospodarczo-społeczne”, Kielce, 
9 listopada 2006 Instytut Historii 70

3. „Historia parlamentaryzmu w Polsce”, Chęciny, 28 czerwca 2006 Instytut Historii 60

4. „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, Wólka Mila-
nowska, 11-12 kwietnia 2006

Instytut 
Bibliotekoznawstwa 

i Dziennikarstwa
57

5. „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata”, 
Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006

Instytut Pedagogiki 
i Psychologii 90

6. „Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny”, Kielce, 15-16 maja 2006 Instytut Pedagogiki 
i Psychologii 600

7. „Być dzieckiem w XVII-XX wieku”, Święta Katarzyna, 25-26 maja 2006 Instytut Pedagogiki 
i Psychologii 50

8. „Różne oblicza pracy socjalnej w teorii i praktyce”, Ameliówka, 11-12 października 
2006

Instytut Pedagogiki 
i Psychologii 100

9. „Profi laktyka społeczna i resocjalizacja wobec wyzwań współczesności”, Kielce, 
24-25 października 2006

Instytut Pedagogiki 
i Psychologii 80

10. „Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata”, Kielce, 
15-16 października 2006

Instytut Edukacji 
Muzycznej 47

11. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fi zjologicznych” (współorganiza-
cja), Kraków, 13 września 2006 Instytut Biologii 100

12. „Użytki ekologiczne – występowanie i rola w środowisku” (współorganizacja), Mie-
chów, 29-30 czerwca 2006 Instytut Biologii 80

13. XXII Krajowe Seminarium Malakologiczne (współorganizacja), Wólka Milanowska, 
26-28 kwietnia 2006 Instytut Biologii

14. International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNE-
SCO/PAS (współorganizacja), Kraków, 1-2 czrewca 2006 Instytut Biologii 450

15. International conference „Set – theoretic Topology”, Mąchocice, 20-25 sierpnia 2006 Instytut Matematyki 44

16. IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. „Regionalne aspekty funk-
cjonowania systemów dolinnych” (współorganizacja) Jodłowy Dwór, 11-13 maja 2006 Instytut Geografi i 72

17. „Politycy wobec wyborów 2005”, Kielce, 15-16 marca 2006 Instytut 
Nauk Politycznych 40

18. „Filozofi a w szkole. Filozofi a polska XX wieku”, Kielce, 22-23 września 2006 Instytut 
Nauk Politycznych 45

19. „Jedność i różnorodność – wyzwania globalizacji”, Kielce, 8-10 grudnia 2006 Instytut 
Nauk Politycznych 40

20. „W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współ-
praca w regionie”, Wólka Milanowska, 24-25 kwietnia 2006 Instytut Ekonomii 60

21. „Sprawność administracji państwowej i samorządowej”, Kielce, 18 maja 2006 Instytut Ekonomii 54
22. „Wyzwania współczesnej dydaktyki akademickiej”, Kielce, 16 października 2006 Instytut Ekonomii 60
23. 56 Zjazd „Dni kliniczne Buska-Zdroju”, Busko-Zdrój, 19-20 maja 2006 Instytut Fizjoterapii 60
24. VIII Lubelskie Dni Reumatologiczne Instytut Fizjoterapii 100

25. „Obraz współczesnej młodzieży – od kryzysu do nadziei”, Kielce, 15 maja 2006 Instytut Zdrowia 
Publicznego 150

26. „Terapia ofi ar przemocy, terapia sprawców przemocy, praca z dzieckiem w kręgu 
przemocy domowej”, Kielce, 17 maja 2006

Instytut Zdrowia 
Publicznego 50

27. „Wybrane aspekty farmakoterapii w pracy lekarza praktyka. Wytyczne i codzien-
ność”, Kielce, 27 października 2006

Instytut Zdrowia 
Publicznego 100

28. „Postępy w leczeniu niewydolności serca”, Kielce, 15 grudnia 2006 Instytut Zdrowia 
Publicznego 211

29. „Zapobieganie i leczenie odleżyn przykładem działań na rzecz bezpieczeństwa 
pacjenta” , Piekary Śląskie – Katowice, 15 maja 2006

Instytut 
Pielęgniarstwa 
i Położnictwa

250



Karol Bidziński – Zakład Rewalidacji 
i Terapii Pedagogicznej, Instytut Peda-
gogiki i Psychologii AŚ.
Konferencji towarzyszyła wystawa 
sprzętu przystosowanego do potrzeb 
studentów niepełnosprawnych.

Głównym celem spotkania w Wydziale 
Zarządzania i Administracji było uka-
zanie możliwości współdziałania śro-
dowiska akademickiego z samorzą-
dem terytorialnym, administracją i or-
ganizacjami pozarządowymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych w Akademii 
Świętokrzyskiej, a równocześnie zazna-
jomienie uczestników ze specjalnymi 
potrzebami studentów niepełnospraw-
nych oraz prezentacja programu dzia-
łań na rzecz studentów niepełnospraw-
nych w Akademii Świętokrzyskiej im. 
J. Kochanowskiego na rok akademicki 
2007/2008 i lata następne.
O organizacji systemu wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w Kielcach – mówiła 
pełnomocnik prezydenta Kielc ds. osób 
niepełnosprawnych Anna Sowa. Programy 
celowe dla studentów niepełnosprawnych 
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przedstawił dy-
rektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON 
Krzysztof Słoń. O doświadczeniach Uni-
wersytetu Warszawskiego w zakresie two-
rzenia warunków dostępności uczelni poin-
formowała zebranych zastępca kierownika 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna 
Szymańska. Głos w dyskusji zabrali też 
niepełnosprawni studenci: Wydziału Pe-
dagogicznego i Artystycznego Akademii 
Świętokrzyskiej Krzysztof Gudz i Monika 
Burnatowska. Potrzeby edukacyjne stu-
dentów niepełnosprawnych – możliwości 
i ograniczenia w realizacji przybliżył nato-
miast pełnomocnik rektora ds. studentów 
niepełnosprawnych AŚ – Mirosław Rut-
kowski.
W drugiej części obrad wygłoszone zo-
stały trzy referaty: „Niepełnosprawność 
z perspektywy nauk o człowieku” – re-
ferent Władysława Pilecka – kierow-
nik Zakładu Rewalidacji i Terapii Pe-
dagogicznej, Instytut Pedagogiki i Psy-
chologii AŚ, „Psychologiczne aspekty 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w kształceniu akademickim” – referent 
Paweł Kurtek – Zakład Rewalidacji i Te-
rapii Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki 
i Psychologii AŚ, „Sens niepełnospraw-
ności w percepcji społecznej” – referent 

Akademia dostępna dla wszystkich
O możliwościach i potrzebach 
studentów niepełnosprawnych 
Akademii Świętokrzyskiej dys-
kutowano podczas konferencji 
problemowej zorganizowanej 
14 listopada 2007 r. w Kielcach. 
Wzięli w niej udział nauczyciele 
akademiccy, studenci oraz przed-
stawiciele samorządu.
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Działalność studenckiego ruchu nau-
kowego reprezentowana jest głównie 
przez studenckie koła naukowe. Obec-
nie aktywnie działają 42 studenckie 
koła naukowe (zarejestrowane są 52, 
z czego 42 złożyły sprawozdania z rocz-
nej działalności. Na dzień 10 stycznia 
2007 r. trzy studenckie koła naukowe 
złożyły wnioski do rektora o zgodę na 
wpis do rejestru kół).
Kołami opiekuje się 44 pracowników 
uczelni (6 profesorów, 28 doktorów, 10 
magistrów).
Pięć kieleckich wydziałów skupia 32 
koła naukowe, zaś w fi lii Akademii 
Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. za-
rejestrowanych jest 10 kół.
Działalność studenckich kół nauko-
wych, mimo trudności fi nansowych, 
jest bogata i różnorodna.
Najczęściej wykorzystywaną formą gro-
madzenia materiału naukowego są obo-
zy, objazdy, wyprawy naukowe oraz ba-
dania naukowe w terenie. I tak m.in:
• SKN Przyrodników (opiekun dr M. 

Stachurski) w roku akademickim 
2005/2006 kontynuowało współ-
pracę ze Słowińskim Parkiem Naro-
dowym, zorganizowało kolejny obóz, 
w ramach którego na rzecz parku 
kontynuowano opracowywanie wa-
runków ekologicznych i zmienności 
wybranych gatunków roślin oraz 
prace nad sukcesją wtórną na wy-
branych stałych powierzchniach

• SKN Ochrony Przyrody wykonało 
opracowanie grzybów macromycy-
tes w Paśmie Jeleniowskim i w okrę-
gu chęcińskim. Rozpoznano zasoby 
i problemy ochrony fl ory kseroter-
micznej w wybranych rezerwatach 
na Wyżynie Kielecko-Sandomier-
skiej

• SKN Paleontologów (opiekun dr Anna 
Chruszcz) uczestniczyło w pracach 
badawczych mikrofauny Regionu 
Świętokrzyskiego, Przedgórza Karpat 
i Zapadliska Przedkarpackiego

• SKN Malakologów (opiekun dr Ja-
dwiga Barga-Więcławska) przepro-
wadziło badania malakofauny (wy-
stępowanie, zagrożenia i warunki 
ochrony ślimaków) Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego oraz siedlisk pro-
ponowanych i włączonych do Sieci 
Ekologicznej Europy „Natura 2000”

• SKN „Grot” (opiekun dr Mariusz No-
wak) zorganizowało dwa objazdy 
naukowe: na Ukrainę do Lwowa oraz 
na południe Polski i do Czech.

Rezultaty działalności naukowej człon-
kowie kół prezentują na licznych se-
sjach, sympozjach i konferencjach nau-
kowych. Członkowie prawie wszystkich 
kół naukowych biorą udział w Sesji Stu-
denckich Kół Naukowych, która od 15 
lat odbywa się na naszej uczelni, pod 
hasłem „Człowiek i jego środowisko”. 
Sesja ma charakter środowiskowy. 
Uczestnicy sesji prezentują w formie re-
feratów i posterów wyniki własnych ba-
dań naukowych.
Obrady odbywają się w dwóch sekcjach: 
przyrodniczej i społeczno-pedagogicznej. 
W tegorocznej sesji rezultaty badań nau-
kowych zaprezentowało 105 studentów 
zrzeszonych w kołach naukowych Akade-
mii Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Umie-
jętności, Politechniki Świętokrzyskiej, Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szy-
dłowcu, XI LO im. K. I. Gałczyńskiego 
w Kielcach oraz fi lii Akademii Świętokrzy-
skiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami sesji byli: SKN Przy-
rodników, SKN Paleontologów, SKN 

Geografów, SKN”, SKN „Grot”, SKN 
„Gryps” im. H. Quaya, SKN „Cogito” 
oraz Dział Spraw Studenckich.
Studenckie Koło Naukowe Geografów 
było również organizatorem jubileuszo-
wego XX Ogólnopolskiego Zjazdu Stu-
denckich Kół Naukowych Geografów 
w Świętej Katarzynie, uczestniczyło 
w pracach przygotowawczych do wy-
dania materiałów sesyjnych.
Członkowie kół biorą aktywny udział 
w sesjach i konferencjach organizowa-
nych przez inne uczelnie, np.:
• Studenci należący do kół Paleontolo-

gów (opiekun dr Anna Chruszcz), Hi-
storyków KLIO, Rusycystów „Tekst” 
(opiekun prof. dr hab. Oleg Leszczak) 
brali udział w V Międzynarodowej Kon-
ferencji Studenckich Kół Naukowych 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach

• SKN Botaników oraz SKN „Cogito” 
wystąpiły z referatami na XXXV Mię-
dzynarodowym Seminarium Kół Na-
ukowych w Olsztynie

• Członkowie SKN „Morbit” uczestni-
czyli w Międzynarodowej Konferen-
cji Studenckich Kół Naukowych, or-
ganizowanej przez Wyższą Szkołę 
Ekonomii i Administracji w Kielcach

• Studenci zrzeszeni w SKN Języko-
znawców brali udział w konferen-
cjach językoznawczych w Szklar-
skiej Porębie oraz Opolu.

Do ciekawszych inicjatyw podejmowa-
nych w roku 2005/06 przez koła nau-
kowe należy zaliczyć:
• Organizacja przez SKN „Kwazar” 

i SKN „Kwant” Fizykaliów – pro-
gramu popularyzującego wiedzę 
o wszechświecie wśród uczniów 
szkół podstawowych i średnich

• II Festiwal Podróżniczy „Na Rozdro-
żach”(SKN Turystyki „Bez Nazwy”), 
podczas którego zaprezentowano 11 
wystąpień

• „Studenckie Premiery Teatralne i Fil-
mowe”, plebiscyt „Dzikiej Róży” 
na najpopularniejszego aktora oraz 
Nocne Czytanie Poezji Miłosnej – 
SKN Przyjaciół Teatru i Filmu (opie-
kun mgr Andrzej Kozieja)

• Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lal-
kowych „Brzechwa i inni”, w ramach 
którego zagrano 24 spektakle – SKN 
Młodych Pedagogów (opiekun prof. 
Wanda Dróżka.

Działalność naukowa
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W sztuce, ściślej – w dobrej sztuce, 
treść szuka formy. Zdolnej ją wyrazić 
i stworzyć z nią jedność tak spójną, że 
już nierozłączną. Tę, w której oba te po-
jęcia pokrywają się ze sobą, gdyż treść 
staje się formą, a kształt jest przesła-
niem artysty.
Ten właśnie, jakże skądinąd dziś rzadki, 
warunek dobrej sztuki spełniają rysunki 
Władysława Szczepańskiego. Rysunki? 
Raczej monochromatyczne obrazy zbu-
dowane ze świateł i cieni oraz ich kon-
trastów. Ostrych i zdecydowanych lub 
miękkich i niezwykle subtelnych. To 
one budują płaszczyznę i jej przestrzeń 
wewnętrzną, to ich natężenie decyduje 
o klimacie dzieła. O tym co w nim naj-
ważniejsze. Gdyż Szczepański nie ma-
luje sensu stricte architektury. On ma-
luje swoje nastroje i wzbudzone przez 
nie refl eksje. Choć może jest inaczej, 
może znajduje w tym motywie swo-
je miejsce na ziemi i identyfi kuje się 
z nim, może więc jego architektoniczne 
pejzaże są alter ego artysty?
Ta właśnie sugestia jest najbardziej 
prawdopodobna, a w każdym razie naj-
bardziej pociągająca. I usprawiedliwio-
na curriculum vitae artysty.
Władysław Szczepański urodził się, po-
dobnie jak niżej podpisany, we Lwo-
wie, w tym Lwowie, którego już nie ma, 
z którego pozostała jedynie zewnętrzna 
powłoka pełna wspomnień i żalu za bez-
powrotnie minionym. Za żywiołowym 
temperamentem i radością istnienia tego 
najweselszego i najbardziej witalnego ze 
wszystkich europejskich miast.
Tam, we Lwowie, Szczepański ukoń-
czył studia na Wydziale Grafi ki Wyższej 
Szkoły Poligrafi cznej, tam też pracował 
pod okiem Wielkiego Pana naszej histo-
rii sztuki, samego Gębarowicza, poczem 
wyjechał, by zamieszkać w Kielcach. 

Stał się więc Szczepański emigrantem 
z miasta, do którego nie ma powrotu, 
a nostalgia tego rodzaju nie może zo-
stać zaspokojona w sposób inny od in-
trowersji, od podróży w głąb własnych 
wspomnień i układania ich na wzór naj-
cenniejszych klejnotów w przegródkach 
swej pamięci, od porządkowania ich za-
tem, bo nic nie wymaga takiej pieczy, 
jak wspomnienie właśnie. Czyż zresztą 
sztuka nie jest w swej najgłębszej istocie 
porządkiem uczuć, myśli i form użytych 
do ich wyrażenia? I czyż istnieje coś bar-
dziej uporządkowanego od geometrii, od 
surowego rachunku proporcji ujętych w 
karby linii prostych i wykreślonych przez 
nie wektorów sił? W tym połączeniu, w 
którym brzmi najczystszym tonem czy-
sta logika i czysta emocja?
Władysław Szczepański zaczyna więc 
swą drogę twórczą od abstrakcji geome-
trycznej, acz z wyraźnymi skłonnościa-
mi do active i nie tylko tego typu ma-
larstwa zresztą. W jego sztuce tamtych 
lat widać też nieodległe echa minimal 
artu i sztuki typu informel, zwanej rów-
nież abstrakcją liryczną. Tak rodziła się 
forma. Myśl szukała swego widzialnego 
kształtu. I znalazła go. Nie tylko w sztu-
ce bezprzedmiotowej, w czystej kreacji 
zatem. Znalazła go również w górującej 
nad nią architekturze, tym niezwykłym 
motywie, w którym jest wszystko: logika 

Rysunki Mistrza
z Instytutu Sztuk Pięknych
Potrzeba wypowiadania się przy pomocy formy plastycznej, któ-
ra wystąpiła u mnie od najmłodszych lat, nie opuściła mnie nigdy. 
Uzasadnienia swojej postawy twórczej nie szukam w teorii sztuki 
i frazeologii, bowiem przede wszystkim idzie mi o znalezienie zro-
zumienia u odbiorcy.

Władysław Szczepański
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abstrakcyjnej konstrukcji i ciepło uczu-
cia, i bogactwo metafor i symboli, boć 
przecie architektura może być gościnna 
i obronna, i święta, przyjazna, podniosła 
i odpychająca, może być biedna i bo-
gata, wzniosła i przyziemna, pradawna 
i futurystyczna. Z architekturą można 
się więc identyfi kować, znaleźć w niej 
swoje odbicie, a w sobie jej refl eksy. Ar-
chitektura jest bowiem tworem zarówno 
materialnym, jak duchowym, służy czło-
wiekowi i kształtuje zarazem jego duszę 
i umysł. Jest z nim tożsama.
Architektoniczne autoportrety – gdyż 
tak chyba należy nazwać dzieła Szcze-
pańskiego – są piękne i przejmujące za-
razem. Piękne w kompozycji, w panu-

jącym w nich ładzie myślowym, w dys-
cyplinie operowania skromną i oszczęd-
ną, lecz przez to monumentalną formą 
i mięsistą, mroczną materią połączoną 
w idealnej symbiozie z precyzją linii 
i mistrzostwem walorowych rozwiązań. 
Światło i światłocień są przyrodzone 
sztuce Basenu Morza Śródziemnego; 
wyższym od klasycznego chiaroscuro 
stopniem wtajemniczenia była właści-
wa późnym dziełom Rembrandta, ro-
dyjskim luministom i impresjonistom 
umiejętność malowania „światłem na 
świetle”. Szczepański poszedł jeszcze 
krok dalej – niektóre jego dzieła są ma-
lowane mrokiem na mroku.
Bezludny świat Szczepańskiego urze-

Władysław Szczepański 
Urodzony 18 lipca 1951 roku we Lwowie. Studia artystyczne odbył w latach 
1972-77 na Wydziale Grafi ki Wyższej Szkoły Poligrafi cznej we Lwowie. Dyplom 
z wyróżnieniem w zakresie grafi ki uzyskał w roku 1977. Uczeń prof. Mieczysława 
Gębarowicza. Bezpośrednio po studiach podjął pracę pedagogiczną, początkowo 
we Lwowie, a od 1989 w Kielcach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w In-
stytucie Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej. Uprawia twórczość głównie w 
zakresie rysunku, ale także malarstwo i grafi kę. Wystawia od roku 1978. Pierw-
szą wystawę indywidualną, zatytułowaną „W walce o formę”, miał w Galerii Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie w 1979 roku. Jego prace znajdują 
się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Radomiu, Musee du Petit Format – Viroinval, Belgia; Florean Museum – Baia 
Mare, Rumunia; Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, Biura Wystaw 
Artystycznych w Kielcach, Urzędu Miejskiego w Kielcach, Banku Zachodniego 
– Oddział w Kielcach, Małopolskiego BWA – Galerii Sztuki w Miechowie, a także 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Kanadzie, USA, 
na Ukrainie i Litwie. Twórczość artysty znalazła uznanie publiczności i spotkała 
się z przychylnymi opiniami specjalistów i znanych krytyków w Polsce i za gra-
nicą. O jego dokonaniach pisali m.in.: Łukasz Heyman, Irena Huml, Magdalena 
Hniedziewicz, Łukasz Kossowski, Jerzy Madeyski, Sonia Pietrowskaja, Stanisław 
Rodziński, Andrzej Trybunalski i Wiesława Wierzchowska.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki.
Członek założyciel Świętokrzyskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Kiel-
cach.

ka swą urodą, lecz odpycha zarazem 
pustką. Zamkniętymi bramami i okna-
mi, zaułkami bez wyjścia i domami bez 
wejścia, wygasłymi kominami, z któ-
rych nie unosi się najcieńsza choćby 
smużka dymu. To cmentarz domów, 
z których uleciało życie, domów, prze-
kształconych we własne kamienie na-
grobne, nad którymi unoszą się stro-
fy Dantego „Lasciate ogni speranza” 
– „Porzućcie wszelką nadzieję wy, któ-
rzy tu wchodzicie”.
Artysta stworzył nadrealną, lecz i me-
tafi zyczną zarazem rzeczywistość. 
Rozświetloną zjawiskowym światłem 
i przepojoną uporczywym pragnieniem 
dotarcia do istoty rzeczy, do zjawisk, 
sięgających poza empiryczne doświad-
czenie.
To prawdziwie niezwykła i głęboka 
sztuka. Lecz przeznaczona wyłącznie 
dla ludzi wrażliwych i myślących. Inni? 
– cóż, dostrzegą w niej jedynie smutną 
dokumentację starych i odchodzących 
w niebyt miast. Nie pojmą, że w ich ka-
drach artysta odnalazł siebie i przepoił 
je własną osobowością. Bo rację miał 
Breton, pisząc w swym manifeście, że 
sztuka winna dążyć do „rozświetlenia 
części nieodkrytej naszej istoty, której 
całe piękno, miłość i cnota, zaledwie 
przez nas poznane, lśnią blaskiem in-
tensywnym”.

Jerzy Madeyski
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Zarządzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej z 29 września 1992 roku 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, z In-
stytutu Nauk Społecznych działającego 
przy Wydziale Humanistycznym, został 
utworzony Wydział Zarządzania i Ad-
ministracji, który zaczął kształcić na 
dwóch kierunkach: zarządzanie i mar-
keting oraz nauki społeczne (potem: 
politologia i nauki społeczne). W pierw-
szym okresie funkcjonowania kierunki 
były prowadzone bezpośrednio przez 
WZiA. Nie istniała jeszcze struktura in-
stytutowa. W ramach wydziału dzia-
łalność naukową i dydaktyczną pro-
wadziły katedry o kilku profi lach.

W dniu 2 października 1992 r. odbyły 
się pierwsze wybory do władz wydzia-
łu. Dziekanem wydziału został dr hab. 
prof. WSP Ryszard Czarny, a prodzieka-
nami dr Elżbieta Wawrzeńczyk-Nathali 
i dr Tadeusz Dziekan.
W trakcie kolejnych kadencji funkcję 
dziekana WZiA pełnili kolejno: dr hab. 
prof. WSP Henryk Pałaszewski, dr Zdo-
bysław Kuleszyński, dr hab. prof. AŚ 
Antoni Malinowski i od stycznia 2005 r. 
dr hab. prof. AŚ Zbigniew Gazda. Pro-
dziekanami odpowiednio byli: dr hab. 
prof. WSP Zbigniew Olesiński, dr Zdo-
bysław Kuleszyński, dr Barbara Piasec-
ka-Janowicz, dr hab. prof. AŚ Zbigniew 
Gazda i dr Adam Zamojski.
Od roku akademickiego 1997/1998 
w ramach wydziału prowadzono już trzy 
kierunki studiów: politologia, zarządza-
nie i marketing, ekonomia. W związ-
ku z wyraźnym wyprofi lowaniem kie-
runków studiów i ukształtowaniem się 
kadry nauczycieli akademickich, po-
wołane zostały trzy instytuty:
1. Instytut Ekonomii
2. Instytut Nauk Politycznych
3. Instytut Zarządzania i Administracji. 
Instytutem Zarządzania od początku 
jego istnienia kieruje dr hab. prof. AŚ 

Zbigniew Olesiński, z kolei Instytutem 
Ekonomii w latach 1997-2004 kiero-
wał dr hab. prof. AŚ Mieczysław Pobor-
ski, a następnie od roku 2005 dr hab. 
prof. AŚ Piotr Bury.
W roku akademickim 1998/1999 
zgodnie z Uchwałą nr 173/98 Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego o zmia-
nie nazw kierunków, zastąpiono nazwę 
politologia i nauki społeczne nazwą 
politologia. Na tym kierunku w latach 
1997-2003 istniały dwie specjalności: 
społeczno-samorządowa i ekonomicz-
no-administracyjna. Od roku 2003 za-
stąpiono specjalność: ekonomiczno-ad-
ministracyjną nową specjalnością: stu-
dia europejskie.
Na bazie Instytutu Nauk Politycznych 
prowadzone były jednolite pięciolet-
nie studia magisterskie w systemie 
dziennym i zaocznym oraz studia ma-
gisterskie uzupełniające dla absolwen-
tów wyższych szkół ofi cerskich. Obec-
nie oprócz wyżej wymienionych, pro-
wadzone są niestacjonarne studia dru-
giego stopnia dla absolwentów studiów 
pierwszego stopnia po kierunku po-
litologia i administracja, którzy ukoń-
czyli takie studia w Wyższej Szkole Ad-
ministracji Publicznej w Kielcach.
Główne kierunki badań naukowych 
w instytucie to: międzynarodowe sto-
sunki polityczne i gospodarcze, in-
tegracja europejska, systemy partyjne 
w Europie i w Polsce, polityka społecz-
na w Europie i w Polsce, polityka re-
gionalna w Europie i Polsce, systemy 
polityczne współczesnego świata, pro-
blemy bezpieczeństwa w Europie i na 
świecie. Instytutem od początku jego 
istnienia kieruje dr hab. prof. AŚ Ka-
zimierz Kik.
Zgodnie z danymi za rok 2002, na Wy-
dziale Zarządzania i Administracji stu-
diowało 8040. studentów studiów 
dziennych, zaocznych i wieczorowych 
oraz 135 słuchaczy studiów podyplomo-
wych. Kadrę tworzyło 119 nauczycieli 
akademickich, w tym 10 profesorów, 

Jubileusz Wydziału Zarządzania i Administracji

Piętnaście lat 
jak jeden dzień
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Główne kierunki badań naukowych w In-
stytucie Zarządzania to: restrukturyzacja 
gospodarki i przedsiębiorstw, zarządza-
nie regionem, prognozowanie rozwoju 
przedsiębiorstw, zarządzanie przedsię-
biorstwem, zarządzanie kryzysowe, fi -
nanse i controlling. Tu także realizowane 
są badania w ramach ZPORR, pod egidą 
prof. dra hab. Zbigniewa Olesińskiego.
Instytut Nauk Politycznych prowadzi 
dwustopniowe studia na kierunku poli-
tologia; 3-letnie studia pierwszego stop-
nia w specjalnościach: społeczno-sa-
morządowej i studia europejskie, oraz 
2-letnie studia drugiego stopnia w tych 
samych specjalnościach.
Główne kierunki badań naukowych 
w instytucie to: międzynarodowa inte-
gracja w Europie, teoria polityki, mar-
keting polityczny.
Podkreślić wypada, że w ramach wy-
działu organizowanych jest corocznie 
7-8 konferencji naukowych, zaś pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni wy-
działu aktywnie uczestniczą w wielu 
krajowych i międzynarodowych kon-
ferencjach.
Obecnie na Wydziale Zarządzania i Ad-
ministracji zatrudnionych jest 144 eta-
towych pracowników naukowo-dy-
daktycznych i dydaktycznych: 35 pro-
fesorów i doktorów habilitowanych, 69 
doktorów oraz 45 magistrów.
W roku akademickim 2006/2007 na 
wydziale studiowało ok. 1939 studen-
tów studiów stacjonarnych, ok. 2117 na 
studiach niestacjonarnych oraz ok. 170 
słuchaczy studiów podyplomowych, co 
razem daje liczbę prawie 4226 osób (tj. 
prawie 15% studentów Uczelni).
Rok akademicki 2007/2008 zainaugu-
ruje na wydziale ok. 4200 studentów, 
z czego 1600 rozpocznie studia na 
pierwszym roku.
Ale nie tylko nauką i dydaktyką żyje 
wydział. Do tradycji już przeszły kar-
nawałowe bale wydziałowe, kuligi czy 
też wiosenne pikniki.

19 doktorów habilitowanych i 50 dok-
torów. Opublikowano 233 prace, a 129 
przesłano do druku (wskaźnik na jedne-
go pracownika – 1,73), zorganizowano 
też pięć konferencji naukowych.
W tym właśnie roku podjęta zosta-
ła uchwała Senatu w sprawie utwo-
rzenia kierunku studiów magisterskich 
o nazwie – ekonomia; od roku aka-
demickiego 2002/2003. Prezydium 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
uchwałą nr 550/2002 w sprawie wnio-
sku Akademii Świętokrzyskiej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach o utworze-
nie studiów magisterskich na kierunku 
„ekonomia” pozytywnie zaopiniowało 
powyższy wniosek. W wyniku starań 
o uruchomienie studiów magisterskich 
na kierunku ekonomia, ówczesny mi-
nister edukacji narodowej i sportu wy-
dał decyzję w sprawie nadania upraw-
nień Akademii Świętokrzyskiej do pro-
wadzenia wyżej wymienionych studiów.
Uchwałą nr 28/2004 z dnia 23 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie utworzenia spe-
cjalności na WZiA na kierunkach ekono-
mia oraz zarządzanie i marketing, w ra-
mach kierunku ekonomia na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia, zarówno 
stacjonarnych jak i niestacjonarnych, 
utworzona została od roku akademickie-
go 2004/2005 specjalność – regional-
na polityka gospodarcza. Uruchomienie 
specjalności poprzedzone zostało son-
dażem w jednostkach administracji rzą-

dowej i samorządowej w regionie oraz 
analizą możliwości kadrowych. Obecnie 
zmieniono nazwę specjalności na go-
spodarka regionalna.
W chwili obecnej przygotowywany jest 
wniosek wydziału o przyznanie nam 
uprawnień do nadawania stopnia nau-
kowego doktora z zakresu ekonomii. 
Działania wstępne dotyczące przygoto-
wania takiego wniosku są podejmowa-
ne w Instytucie Nauk Politycznych. Tego 
typu kroki są wyraźną oznaką tego, że 
wydział okrzepł i legitymuje się już po-
ważnym dorobkiem naukowym. W In-
stytucie Ekonomii prowadzone są 3-let-
nie studia pierwszego stopnia oraz 
2-letnie studia drugiego stopnia. Za-
jęcia odbywają się w systemie stacjona-
rnym i niestacjonarnym. Obecnie przy-
gotowany jest wniosek o uruchomienie 
3-letnich studiów na kierunku: admini-
stracja. W związku z tym, od następ-
nego semestru planujemy przekształcić 
Instytut Ekonomii w Instytut Ekonomii 
i Administracji.
Główne kierunki badań naukowych 
w Instytucie Ekonomii to: gospodarka 
i fi nanse lokalne, prognozowanie ten-
dencji rozwojowych gospodarki, rola 
państwa w gospodarce rynkowej, rynki 
fi nansowe, fi nanse i zarządzanie małą 
fi rmą, dawna i współczesna myśl eko-
nomiczna, polska myśl ekonomiczna 
oraz organizatorska. Na uwagę zasłu-
guje również duże zaangażowanie pra-
cowników instytutu w badaniach re-
gionu świętokrzyskiego fi nansowanych 
ze środków ZPORR, którymi to kieruje 
pan prof. dr hab. Janusz Kot.
Instytut Zarządzania prowadzi studia 
pierwszego stopnia w zakresie zarzą-
dzania o specjalnościach: ekonomika 
i rozwój przedsiębiorstw oraz rachun-
kowość i ekonomika opodatkowania, 
a także studia drugiego stopnia o spe-
cjalnościach: marketing międzynaro-
dowy oraz funkcjonowanie i rozwój 
przedsiębiorstwa. Zajęcia odbywają się 
w systemie stacjonarnym i niestacjo-
narnym.
Na podkreślenie zasługuje też szczegól-
ne zaangażowanie kadry instytutu w or-
ganizowanie studiów podyplomowych, 
które cieszą się sporym zainteresowa-
niem. W upływającym roku akademic-
kim przeprowadzono 6 tego typu rocz-
nych studiów, w których uczestniczyło 
170 słuchaczy. Warto tu zaznaczyć, że 
z pozyskanych z tego źródła środków fi -
nansowych dokonano wielu cennych 
dla wydziału zakupów sprzętu.
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W ostatnich latach coraz bardziej po-
pularne stają się wyjazdy na studia za 
granicę. Odbywają się one przeważnie 
na zasadzie wymian międzyuczelnia-
nych, np. z programu Sokrates-Era-
smus. Studenci korzystają z tych moż-
liwości m.in. traktując je jako wielką 
przygodę, która może mieć wpływ na 
ich przyszłość.
Na jednym z seminariów licencjackich 
profesor Wiesław Kaca (Zakład Mikro-
biologii, Wydział Matematyczno-Przy-
rodniczy) przedstawił nam propozycję 
wyjazdu na studia zagraniczne. Na po-
czątku wszyscy byliśmy zaskoczeni. Po 
przedstawieniu szczegółów, na studia 
za granicą zdecydowały się cztery oso-
by. Z dopełnianiem formalności i wy-
słaniem aplikacji było trochę trudności, 
mogliśmy jednak liczyć na pomoc ze 
strony profesora Kacy. 
Wyjazd zaplanowaliśmy na początek 
sierpnia 2005 r. Chcieliśmy się oswoić 

z miastem i znaleźć pracę przed rozpo-
częciem roku akademickiego. Zamówi-
liśmy bilety i klamka zapadła. Mieliśmy 
trochę szczęścia, dlatego że rok przed 
nami na tej samej uczelni (Uniwersytet 
Abertay Dundee, Szkocja) wyjechała 
czwórka studentów z Zakładu Mikro-
biologii, tak więc mieliśmy już trochę 
przetarty szlak. Wynajęliśmy to samo 
mieszkanie, z którego nasi starsi kole-
dzy się wyprowadzali. Dzięki temu mie-
liśmy o jeden problem mniej, i to nie-
mały, ponieważ średni koszt wynajmu 
pokoju w Dundee wynosi ok. 200 fun-
tów na miesiąc. Koszt wynajmu nasze-
go mieszkania był poniżej 100 funtów. 
Ceny wynajmu akademików wahają się 
w granicach 200-300 funtów/miesiąc. 
Przez pierwszy tydzień września Uni-
wersytet Abertay w Dundee zapewniał 
darmowe zakwaterowanie dla nowych 
studentów. Po dwóch tygodniach po-
szukiwań znaleźliśmy pracę na kilka 

Panorama Dundee

Impresje o studiach Impresje o studiach 
na Uniwersytecie Abertayna Uniwersytecie Abertay
Dundee w SzkocjiDundee w Szkocji

Czytelnia uczelniana

W 2004 roku została podpisana
umowa o współpracy pomiędzy 
Akademią Świętokrzyską a Uni-
wersytetem Abertay w Dundee. 
W ramach tej umowy na studia 
licencjackie i magisterskie wy-
jechało do Szkocji kilkunastu 
studentów z Kielc. W większo-
ści byli to studenci wykonujący 
prace licencjackie w Zakładzie 
Mikrobiologii Instytutu Biologii 
Akademii Świętokrzyskiej. 
W dniach 25 i 26 października 
2007 roku w Akademii Świę-
tokrzyskiej przebywał profesor 
Grahame Wright z Uniwersytetu 
Abertay. Na Wydziale Matema-
tyczno-Przyrodniczym wygłosił 
wykład o warunkach i moż-
liwościach studiów w Szkocji. 
Profesor Wright został przyjęty 
przez prorektora do spraw dy-
daktycznych i studenckich pro-
fesora dr. hab. Jacka Sema-
niaka. Planowana jest kolejna 
– zwiększająca możliwości wy-
miany pracowników i studentów 
z obu uczelni – umowa dwu-
stronna.
Prezentujemy pierwszą relację 
ze studiów w Szkocji.



pusie uczelnianym znajduje się budy-
nek centrum studenckiego z kawiarnią, 
bilardem itp. Tam też organizowane 
są różnrodne imprezy. Podobnie jak w 
Polsce, są koła zainteresowań i sekcje 
sportowe.
W czasie wolnym wielu studentów pra-
cuje. W znalezieniu pracy w dogodnym 
terminie pomaga uczelniane biuro ka-
rier. W poszukiwaniach mogą być po-
mocne także miejskie centrum pracy 
(„Job Centre plus”), agencje pracy jak 
również ogłoszenia prasowe.
Poza życiem uczelnianym i pracą, je-
śli zostaje jeszcze trochę czasu, moż-
na korzystać z wielu atrakcji. Miasto, 
podobnie jak cała Szkocja, bardzo dba 
o swój wizerunek, jest zadbane i za-
chęca do odwiedzin zarówno walorami 
przyrodniczymi, kulturą jak i różnego 
rodzaju imprezami. 

godzin w ciągu dnia, co wystarczało na 
pokrycie kosztów utrzymania.
Nowo przybyli studenci, jeszcze przed 
rozpoczęciem roku akademickiego, mo-
gli liczyć na różnorodną pomoc ze stro-
ny uniwersytetu. Pomoc ta polegała na 
wysyłaniu pakietów informacyjnych 
do Polski, jeszcze przed przyjazdem, 
powitaniu na lotnisku, pomocy w do-
tarciu do Dundee na uniwersytet, dar-
mowym kursie angielskiego dla za-
granicznych studentów, różnorodnych 
serwisach i zaangażowaniu się licznych 
osób w rozwiązywanie problemów no-
wych studentów.
Studia na Uniwersytecie Abertay Dun-
dee mają trochę inny charakter niż 
w Polsce. Każdy rok kończy się uzyska-
niem zaliczenia z określonym tytułem. 
Studia zasadniczo podzielone są na dwa 
etapy: licencjat i magisterium. Materiał 
podzielony jest na moduły, które trzeba 
zaliczyć, aby zakończyć dany rok. Każdy 
moduł składa się z zajęć prowadzonych 
przez różnych wykładowców.
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzy-
skanie pozytywnych ocen cząstkowych 
z różnych prac w obrębie każdego mo-
dułu. Jednak aby dany moduł był zali-
czony, nie jest konieczne zaliczenie jego 
wszystkich elementów. Podstawą oceny 
jest odpowiednio wyliczona suma z po-
szczególnych zaliczeń. Polegają one na 
prezentacjach, projektach, pracach pi-
semnych czy egzaminach. Przykładowo 
aby zaliczyć dany moduł, należy uzy-
skać 60% punktów. Zdany egzamin to 
do 60%, prezentacja 20%, esej 20% 
– w sumie 100%. Na końcowe zali-
czenie składa sie osiem ocen, a każdej 
przyporządkowana jest wartość, czy-
li nawet ocena negatywna z zaliczenia 
może mieć wpływ na wartość końcowej 
oceny całego modułu.
Uczelnia posiada imponujące zaplecze 
dydaktyczne. Na szczególną uwagę za-
sługuje świetnie rozwinięta sieć informa-
cyjna. Każdy student posiada uczelnia-

ną, elektroniczną 
skrzynkę pocz-
tową, na którą do-
staje informacje 
związane z uczel-
nią, wiadomości 
od prowadzących 
zajęcia i innymi 
zdarzeniami zwią-
zanymi z uczel-
nią, np. o od-
bywających się 
imprezach, dodat-

kowych wykładach czy ciekawych spo-
tkaniach. Każdy student ma możliwość 
korzystania z darmowej biblioteki czyn-
nej od godziny 9 do 21. Łącznie studen-
ci uczelni mają do dyspozycji ok. 1100 
komputerów połączonych z Internetem.
Poza nauką uczelnia dba także o roz-
rywkę i wypoczynek studentów. W kam-

Biblioteka uniwersytecka

Centrum studenckie

Sala ćwiczeń



stypendium dla studentów różnią się w 
poszczególnych latach.
Poza tym studenci mogą ubiegać się 
o dofi nansowanie wyjazdu przez in-
stytut/wydział, Uczelniany Samorząd 
Studencki. Istnieje też możliwość po-
zyskania środków z Narodowej Agencji 
dla osób niepełnosprawnych.
Promocję programu oraz jego ciągły 
rozwój widać nie tylko w liczbie podpi-
sywanych umów bilateralnych, ale tak-
że w zwiększającej się liczbie osób wy-
jeżdżających.
Wyjazdy studentów:
w roku akademickim 2004/05 – 1 osoba
w roku akademickim 2005/06 – 13 osób
w roku akademickim 2006/07 – 21 osób
Wyjazdy wykładowców:
w roku akademickim 2004/05 – 1 osoba
w roku akademickim 2005/06 – 7 osób
w roku akademickim 2006/07 – 16 osób

Akademia Świętokrzyska uczestniczy 
w programie od roku akademickiego 
2004/05.
Ilość umów bilateralnych stanowią-
cych podstawę dofi nansowania: 
• w roku akademickim 2004/05 – 1
• w roku akademickim 2005/06 – 10
• w roku akademickim 2006/07 – 21
W ramach podpisanych umów bi-
lateralnych Akademia Świętokrzyska 
współpracuje z następującymi kra-
jami:
• 2004/05 – 1 umowa (Włochy)
•  2005/06 – 10 umów (Portugalia, 

Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, 
Finlandia)

• 2006/07 – 20 umów (Portugalia, Wło-
chy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Fin-
landia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania)

Część studiów za granicą odbywają 
aktualnie studenci 16 kierunków: 

biologia, fi zyka, matematyka, zarzą-
dzanie, ekonomia, muzyka, plastyka, 
historia, pedagogika, informatyka, mu-
zyka, fi lologia angielska, fi lologia ger-
mańska, fi lologia polska, fi lologia ro-
syjska
W każdym roku akademickim uczelnia 
otrzymuje na realizację programu So-
crates-Erasmus następujące granty:
• 2004/05 – 3770 euro 
• 2005/06 – 36 725 euro 
• 2006/07 – 71 170 euro 
Największa część grantu przeznaczona 
jest na stypendia dla studentów. Przez 
dwa ostatnie lata uczelnia korzystała 
ze środków na wprowadzenie systemu 
punktów ECTS. Sposób wydatkowania 
grantu w poszczególnych latach przed-
stawia poniższa tabela.
Grant na wyjazdy dla wykładowców jest 
na stałym poziomie (500 euro). Kwoty 

Program Socrates-Erasmus 
w Akademi Świętokrzyskiej

Wysokość grantu w poszczególnych latach akademickich (kwoty w euro)
Podział 2004/05 2005/06 2006/07

Studenci 1470 27825 62670
Wykładowcy 500 3500 8000
Organizacja wymiany 500 2400 500
ECTS 1300 3000 -
Ogółem 3770 36725 71170

Wysokość grantów (kwoty w euro)

Rok Studenci AŚ 
(na miesiąc)

Wykładowcy 
(na wyjazd)

2004/05 245 500

2005/06 207,50-340 500

2006/07 250-300 500

Czy warto? Uwieńczeniem trudów nau-
ki jest tytuł licencjata Uniwersytetu 
Dundee, wręczany w czasie uroczystej 
ceremonii rozdania dyplomów. Poza ty-
tułem, zyskuje się dużo więcej, „do-
szlifowany” język angielski, nowe moż-
liwości pracy, ale przede wszystkim 
nowe spojrzenie na swoją przyszłość. 
Wiele zależy od indywidualnych pre-
dyspozycji. Gorąco rekomenduję tego 
typu inicjatywy i myślę, że z roku na 
rok studentom Akademii Świętokrzy-
skiej będzie łatwiej brać w nich udział, 
czego gorąco życzę.

Radosław Tarnowski
student IV roku biologii

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

e-mail: tarnowskir1@o2.pl

Fotografi e zamieszczone w artykule 
zostały wykonane przez autora Ceremonia rozdania dyplomów 2006 r.
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zjeść, napić się, rozkoszować sma-
kowitymi lodami. Bańska Bystrzyca ma 
ponadto niezliczoną sieć maleńkich uli-
czek, przy prawie każdej z nich znaj-
duje się knajpka z cichą muzyką i nie-
powtarzalną atmosferą. 
Chociaż mieszkamy tak blisko Słowa-
ków, to przecież zaskoczyły nas pew-
ne zwyczaje i przesądy panujące w tym 
kraju. Przed każdymi świętami na uli-
cach i placach pojawiają się stragany 
z punczem i medowiną. Trzeba spróbo-
wać tych smakołyków, żeby się dowie-
dzieć, jak smakuje położony za Tatrami 
kraj. Nie potrafi my też powiedzieć, co 
może się bardziej przydać do nawią-
zywania kontaktów niż poczciwe pol-
skie cukierki krówki. Da się za nie zała-
twić praktycznie wszystko, nawet unik-
nąć karnych mandatów nakładanych 
przez bardzo czasem zasadniczych po-
licjantów. Święta krówka jest – nie tyl-
ko w takim przypadku – idealnym dla 
Polaka zawołaniem.

Marta Bochnacka 
Kamil Cholewiński 

To był dobrze trafi ony pomysł! Na sa-
mym początku mieliśmy pewne proble-
my językowe, ale zniknęły one prawie 
zupełnie już po dwóch tygodniach po-
bytu. Aklimatyzacja w Domu Studen-
ta nastąpiła nadspodziewanie szybko. 
Niespodziewanie stanęliśmy przed od-
wiecznym problemem, jakim dla każ-
dego studenta jest niewątpliwie sesja 
egzaminacyjna. Jednak dzięki pomocy 
nowych kolegów jak i wykładowców 
zdołaliśmy wszystko zaliczyć w pierw-
szym terminie, a nawet – nie prze-
chwalając się – z dobrymi czasem wy-
nikami. Drugi semestr praktycznie ni-
czym się nie różnił. 
Za to jeżeli chodzi o dokumenty, mu-
simy przyznać, że na samym począt-
ku byliśmy przerażeni ich ilością! Jed-
nak – na całe szczęście – spotkaliśmy 
się znowu z pomocą i życzliwością, to-
też wszystkie papiery wypełniliśmy tak 
jak należy. Problemy i kłopoty rekom-
pensowały pieniądze, jakie nam sza-
nowna Unia Europejska raczyła przy-
znać. A jak wiadomo, gdy student po-
siada pieniądze, bawi się na całego 
do czwartku, a później napycha żo-
łądek chińskimi wynalazkami – czego 
doświadczyliśmy osobiście – ale kto z 
nas nie lubi ekspresowych zupek pro-
sto z wytwórni w Radomiu?
To chyba wszystko jeśli chodzi o urzędo-
we sprawy, a teraz trochę o ludziach. Po-
znaliśmy mnóstwo osób praktycznie z ca-
łego świata – od Ameryki Południowej po 
Azję. Staraliśmy się śpiewać na dziesięć 
głosów w pięciu językach, rozmawiać 
ze sobą po chińską, dyskutować w afry-
kańskich narzeczach. Często organizo-
waliśmy też wieczory kulturowe różnych 
nacji. Tak naprawdę było dużo śmiechu, 
chociaż na pewno przed rokiem nie wie-
działem tyle o zwyczajach związanych 
z wieszaniem afi szy na niektóre świę-
ta Japonii. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę 
o wiadomości, jakich na próżno szukać 
w książkach. Z pewnością cenne jest i to, 
że mamy teraz bliskie, koleżeńskie kon-
takty w wielu krajach.

Stypendium wiązało się również z wie-
loma turystycznymi wyjazdami. Zarów-
no z tymi pobliskie, w słowackie góry 
jak i do pobliskich stolic europejskich. 
Słowacja proponowała szlaki dla wy-
trawnych piechurów jak i dla początku-
jących miłośników pieszych wędrówek. 
Przy okazji Erasmusa poznaliśmy Wie-
deń, Pragę, Budapeszt i Bratysławę, w 
każdym z tych miast mieliśmy dziwne 
spotkania i niesamowite przygody, gu-
biliśmy się i znajdowaliśmy. Używając 
wszystkich dostępnych środków trans-
portu, za wyjątkiem samolotu, naj-
częściej podróżowaliśmy jednak naj-
popularniejszym wśród studentów au-
tostopem. 
Najlepiej poznaliśmy jednak miasto, 
w którym kontynuowaliśmy studia, czy-
li Bańską Bystrzycę. Jest to fantastycz-
ne miejsce na mapie i pewnie nie raz tu 
jeszcze wrócimy. Bańska Bystrzyca po-
łożona jest w kotlinie, niemal z każdego 
miejsca widać pobliskie wzgórza i góry. 
Miasto posiada niezbyt duży, ale wy-
jątkowo piękny rynek w kształcie kop-
niętego trapezu. Tutaj można dobrze 

Socrates/Erasmus

Kilka refl eksji 
z pobytu na Słowacji
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Wydz.
M-P 

Wydz.
ZiA 

Wydz.
NoZ REKT UCI SETY Pkt.

Wydz.
M-P x 2:0 0:2 2:0 2:0 196:131 7 

Wydz.
ZiA 0:2 x 2:0 2:1 2:0 200:196 7 

Wydz.
NoZ 2:0 0:2 x 0:2 2:0 175:177 6

REKT 0:2   1:2 2:0 x 1:2 205:216 5 

UCI 0:2 0:2 0:2 2:1 x 168:213 5 

Wydz.
M-P

Wydz.
 ZiA 

Wydz.
NoZ REKT UCI Pkt

rund. I
Pkt

rund.II M-ce

Wydz.
M-P X 0:3 0:3 3:1 3:1 7 6 II

Wydz.
 ZiA 3:0 X 0:3 3:1 0:3w 7 5 III

Wydz.
NoZ 3:0 3:0 X 3:0 3:1 6 8 I

REKT 1:3 1:3 0:3 X 1:3 5 4 V

UCI 1:3 1:3 3:1 X 5 6 IV

I MIEJSCE
Wydział 

Nauk o Zdrowiu

II MIEJSCE
Wydział

Matematyczno-Przyrodniczy

III MIEJSCE
Wydział 

Zarządzania i Administracji

ROZGRYWKI PRACOWNIKÓW W SIATKÓWCE
Po raz pierwszy w dziejach uczelni zorganizowano międzywydziałowe zawody w piłce siatkowej

Turniej wykazał, że najlepiej tajniki voleyballu opanowali przyszli medycy
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wodnicząca sesji prof. dr hab. Zofi a 
Żukowska oraz dr Bożena Zawadzka 
i dr Ewa Szumilas 

• Rola nauczyciela w zmieniającej się 
szkole i społeczeństwie – przewodni-
czący sekcji prof. dr hab. Henryk Cu-
dak oraz dr Ewa Kula i dr Mirosław 
Parlak.

W drugim dniu, w trakcie obrad plenar-
nych, referaty wygłosili: prof. dr hab. 
Zdzisław Ratajek z Kielc, prof. dr hab. 
Irena Pufal-Struzik z Kielc, Elżbieta Ga-
weł-Luty z Gdyni, prof. dr hab. Ale-
xander Szestopaliuk z Ukrainy, prof. dr 
hab. Jolanta Szempruch z Kielc, prof. 
dr hab. Tomas Jablonsky ze Słowacji 
oraz dr Monika Szpringer z Kielc. 

Referat otwierający konferencję „Zna-
czenie interakcji społeczno-wychowaw-
czych we współczesnym systemie edu-
kacji” wygłosiła prof. dr hab. Zofi a Żu-
kowska z Warszawy. W trakcie obrad 
sesji plenarnej referaty przedstawili: 
prof. dr hab. Czesław Banach z Kra-
kowa „Szkoła – organizacją uczącą się 
i systemem społecznym”, prof. dr hab. 
Waldemar Furmanek z Rzeszowa „Py-
tania o dobrą szkołę w perspektywie 
XXI wieku”, prof. dr hab. Alina Rynio 
„Nauczycielska dojrzałość warunkiem 
twórczego rozwoju i przetrwania cywi-
lizacji”, prof. dr hab. Franciszek Szlo-
sek z Warszawy „Szkoła wirtualna 
jako przykład szkoły niedalekiej przy-
szłości” oraz prof. dr hab. Janusz Ja-

rosiński z Kielc „Reforma oświaty w re-
gionie świętokrzyskim w świetle badań 
ankieterów”. 
Obradowano także w czterech sesjach 
problemowych:
• Uczeń w zmieniającej się szkole 

– przewodnicząca sesji prof. dr hab. 
Jolanta Szempruch oraz dr Małgorza-
ta Kwaśniewska i dr Irena Stańczak

• Perspektywa zmian w systemie 
szkolnym – przewodniczący sesji 
prof. dr hab. Czesław Banach oraz 
dr Joanna Karczewska i dr Elżbieta 
Zyzik 

• Aksjologiczne podstawy edukacji 
dzieci i młodzieży; wartości w proce-
sie kształcenia i wychowania – prze-

Szkoła w perspektywie XXI wieku
Instytut Edukacji Szkolnej 
Wydziału Pedagogicznego 
i Artystycznego przy współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy 
w Staszowie przygotował 
międzynarodową konferencję 
naukową „Szkoła w perspekty-
wie XXI wieku. Teraźniejszość 
– Przyszłość”. Obrady plenarne 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Staszowie otwo-
rzyła JM Rektor Akademii Świę-
tokrzyskiej prof. dr hab. Regina 
Renz.
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fi zyki. Wiele miejsca w kognitywistyce 
zajmują też rozważania teologiczne. 
Znaczna część prelegentów, którzy przy-
byli na Święty Krzyż, to nazwiska klu-
czowe dla polskiej myśli fi lozofi cznej. 
Szczególnie wymienić tu trzeba prof. 
Perzanowskiego, najmłodszego ucznia 
prof. Ingardena. Bardzo silna była na 
konferencji reprezentacja szkoły po-
znańskiej – prof. prof. Klawitter i Świ-
rydowicz, środowisko wrocławskie re-
prezentowali prof. prof. Hawranek i Zyg-
munt. Szeroko reprezentowany był także 
ośrodek lubelski – prof. prof. Paśnio-
czek, Wojtysiak, Judycki, oraz ośrodek 
krakowski – prof. prof. Bremer, Lipiec, 
Perzanowski, Legutko, Czerniawski. 

– co jest całkowicie zrozumiałe – fi lo-
zofi a. W trzecim dniu warsztatów krzy-
żowały się drogi planów teoretycznych 

oraz narzędzia pracy. 
Do tego celu wybrano 
najszybciej obecnie 
rozwijającą się dzie-
dzinę wiedzy, jaką jest 
kognitywistyka, czyli 
multidycyplinarna wie-
dza o umyśle. Umysł 
jest w tym przypadku 
rozważany nie tylko 
z punktu widzenia fi -
lozofi i, ale także me-
dycyny, biologii, in-
formatyki, cybernetyki, 

W gościnnych wnętrzach klasztoru Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
na Świętym Krzyżu zwołano X Świę-
tokrzyskie Warsztaty Logiczno-Filozo-
fi czno-Kognitywistyczne. 
Pierwszy dzień obrad to sesja fi lozofi cz-
na. Obrady poświęcone zostały związ-
kom między logiką i kognitywistyką 
a fi lozofi ą ontologiczną. Prelegenci mó-
wili przede wszystkim o różnicy mię-
dzy światem zmysłowym a światem 
fi zycznym, o ich odmienności i podo-
bieństwach. Filozof nie posiada narzę-
dzi materialnych, chociaż nie jest bez-
bronny wobec wymagań standardów 
nauki. Orężem fi lozofa w walce o po-
znanie świata są wyrafi nowane na-
rzędzia logiczno-matematyczne, stąd 
w drugim dniu spotkania w Puszczy 
Jodłowej fi lozofowie przedstawili nie 
tylko te narzędzia, ale przede wszyst-
kim możliwości ich praktycznego za-
stosowania. Płaszczyzną rozważań była 

Warsztaty fi lozofi czne
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