
JAN KOCHANOWSKI
UNIVERSITY

IN KIELCE

UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO

W KIELCACH

KIELCE 2013





Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedy-
ny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersy-
tetów w Polsce. Stanowi miejsce pracy dla 1 637 osób, w tym 
909 nauczycieli akademickich, z których 243 posiada tytuł na-
ukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowane-
go, a 442 stopień doktora. Uniwersytet posiada uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora w 11 dyscyplinach i stopnia 
doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach. W jego murach 
kształci się 16 310 studentów, 155 doktorantów oraz 666 
słuchaczy studiów podyplomowych. Oferta kształcenia UJK 
obejmuje 9 studiów doktoranckich oraz 34 kierunki studiów 
I i II stopnia w ramach prawie 150 specjalności powiązanych 
z różnorodnymi dziedzinami naukowymi: humanistycznymi, 
społecznymi, sztuki, medycznymi, przyrodniczymi, ścisłymi. 
Struktura Uniwersytetu obejmuje 7 Wydziałów: Humanistycz-
ny, Matematyczno-Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu, Pedago-
giczny i Artystyczny, Zarządzania i Administracji oraz Filolo-
giczno-Historyczny i Nauk Społecznych (Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim).

Uniwersytet systematycznie rozbudowuje i unowocześnia 
bazę naukowo-dydaktyczną efektywnie wykorzystując fun-
dusze strukturalne Unii Europejskiej. Nakładem ponad 300 
mln zł zrealizowano m.in. rozbudowę Wydziału Matematycz-
no-Przyrodniczego, Centrum Edukacji Artystycznej w struk-
turze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Centrum 
Języków Obcych na Wydziale Humanistycznym, Centrum 
Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Admi-
nistracji, Bibliotekę Główną. Zrealizowano projekty o warto-
ści prawie 40 mln zł, związane z kompleksową rozbudową 

The Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce is the only 
university of Świętokrzyskie region, and one of Poland’s 
twenty universities. It provides workplaces for 1,637 
employees, including 909 university teachers, out of whom 
243 hold academic titles of professors or degrees of doctors 
habilitated, and 442 hold doctoral degrees. The University 
has the rights to confer doctoral degrees in eleven disciplines, 
and degrees of doctor habilitated in two disciplines. It has 
16,310 undergraduates, 155 doctoral students, and 666 
postgraduates. The JKU offers 9 doctoral programmes as well 
as education in 34 fields of study at first- and second-cycle 
level, with almost as many as 150 specialties in a variety of 
disciplines in the humanities, social science, arts, medical 
science, natural sciences and exact sciences. The University 
comprises 7 Faculties: Humanities, Mathematics and Natural 
Sciences, Health Sciences, Education and Arts, Management 
and Administration, as well as Faculties of Language Studies 
and History, and Social Science at the University’s Branch in 
Piotrków Trybunalski.

The University has been methodically expanding and 
updating its research and teaching facilities by making efficient 
use of European Union’s structural funds. For example, over PLN 
300 million has been used to expand the Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, the Centre for Arts Education within the 
structures of the Faculty of Education and Arts, the Foreign 
Language Centre at the Faculty of Humanities, the Centre for 
Business and Entrepreneurship of the Faculty of Management 
and Administration, and the Main Library. Projects worth 
almost PLN 40 million, related to comprehensive expansion 
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� Słowo wstępne

infrastruktury teleinformatycznej UJK i wdrożeniem zinte-
growanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią. 
Szczególny nacisk położono na zapewnienie nowoczesnego 
wyposażenia pracowni i laboratoriów naukowo-dydaktycz-
nych Wydziałów. 

Działalność Uniwersytetu ma znaczący wpływ na rozwój 
regionu, poprzez kształcenie młodych ludzi i zaangażowa-
nie środowiska akademickiego w życie kulturalne, naukowe, 
gospodarcze i społeczne. Zadania te nabierają szczególnego 
znaczenia w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
Wiodąca rola Uniwersytetu jako ośrodka skupiającego i gene-
rującego elitę intelektualną, prowadzącego badania nauko-
we, inspirującego nowe rozwiązania technologiczne, wspiera-
jącego budowanie tożsamości regionalnej – to wartość, która 
podkreślana jest w podstawowych dokumentach definiują-
cych strategię rozwoju regionu świętokrzyskiego.

of the University’s ICT infrastructure and implementation 
of the integrated IT university management system have 
been completed. Special stress has been laid on providing 
state-of-the-art equipment for research and teaching faculty 
laboratories.

The work of the University gives a considerable boost to the 
region’s development by providing education to the young 
and involvement of the academic circles in the cultural, 
scientific, economic and social life. These tasks acquire special 
significance for knowledge-based economy. The University’s 
leading role is that of a centre which brings together and 
produces intellectual elites, conducting scientific research, 
inspiring new technological solutions and supporting the 
building of regional identity: these values are consistently 
stressed in the fundamental documents which define 
development strategies for Świętokrzyskie region.

Rektor Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach  

prof. dr hab. Jacek Semaniak

Rector of the Jan Kochanowski University in Kielce
Prof. Jacek Semaniak, Ph.D. habil.
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StrUKtUrA 

7 Wydziałów:
• Wydział Humanistyczny
• Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
• Wydział Nauk o Zdrowiu
• Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
• Wydział Zarządzania i Administracji
• Wydział Filologiczno-Historyczny,
  Filia w Piotrkowie Trybunalskim
• Wydział Nauk Społecznych,
  Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostki międzywydziałowe:
• Studium Języków Obcych
• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki ogólnouczelniane:
• Akademickie Biuro Karier
• Archiwum
• Biblioteka Uniwersytecka
• Wydawnictwo
• Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

KADrA

Pracownicy ogółem: 1 637
Nauczyciele akademiccy: �0�
Profesorowie zwyczajni i profesorowie nadzwyczajni: 217
(w tym 77 posiadających tytuł naukowy profesora)
Profesor wizytujący: 1
Docenci: �
Adiunkci: ��6
(w tym 26 posiadających stopień naukowy doktora habili-
towanego)
Asystenci: 78
(w tym 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowane-
go i 22 posiadające stopień doktora)

StrUCtUrE OF tHE UNIVErSItY

Seven Faculties:
• Faculty of Humanities
• Faculty of Mathematics and Natural Sciences
• Faculty of Health Sciences
• Faculty of Education and Arts
• Faculty of Management and Administration
• Faculty of Language Studies and History,
  Piotrków Trybunalski Branch
• Faculty of Social Science,
 Piotrków Trybunalski Branch

Inter-faculty units:
• Foreign Language Centre
• Physical Education and Sports Centre

Non-faculty units:
• University Career Centre
• Archive
• University Library
• University Press
• University Centre for Support and Rehabilitation

StAFF

Total: 1,637
Research and teaching staff: �0�
Full and associate professors: 217
(including 77 with the academic title of professor)
Visiting professor: 1
Associate professors (teaching position): �
Assistant professors: ��6
(including 26 with academic degrees of doctor habilitated)
Assistant Lecturers: 78
(including one person with the academic degree of doctor 
habilitated)
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Pracownicy dydaktyczni ogółem: 163
Starsi wykładowcy: 107
(w tym 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowane-
go i 58 osób posiadających stopień doktora)
Wykładowcy: 31
Lektorzy: 17
Instruktorzy: 8

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 728
Administracja: 386
Biblioteka: 86
Obsługa: 256

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

11 uprawnień do nadawania stopnia doktora, w zakresie:
• Biologii
• Chemii
• Fizyki
• Geografii
• Historii
• Językoznawstwa
• Literaturoznawstwa
• Nauk o polityce
• Nauk o zdrowiu
• Pedagogiki
• Sztuk pięknych

2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego, w zakresie:
• Fizyki
• Historii

Studenci i doktoranci

Liczba studentów ogółem: 16 �66 
studia stacjonarne I i II stopnia: 11 66�
studia niestacjonarne I i II stopnia: � 6�6
studia doktoranckie: 156

Total teaching staff: 163
Senior lecturers: 107 (including three persons with 
academic degrees of doctor habilitated and 58 with 
doctoral degrees) 
Lecturers: 31
Language instructors: 17
Other instructors: 8

Non-teaching personnel: 728
Administration: 386
Library: 86
Services: 256

the University’s rights to confer academic degrees

Eleven rights to confer doctoral degrees in the fields of
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Geography
• History
• Linguistics
• Literary Studies
• Political Science
• Health Sciences
• Education
• Fine Arts

Two rights to confer degrees of doctor habilitated (higher 
doctorates) in the fields of
• Physics
• History

Undergraduate and doctoral students

Total student number: 16,�66
Full-time first- and second-cycle programmes: 11,66�
Part- time first- and cycle-cycle programmes: �,6�6
Doctoral programmes: 156
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Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych: 666
Liczba studentów I roku stacjonarne I stopnia: 2 �37
Liczba studentów I roku niestacjonarne I stopnia: 780
Liczba studentów I roku stacjonarne II stopnia: 1 720
Liczba studentów I roku niestacjonarne II stopnia: 1 013

Absolwenci w roku akademickim 2011/2012: 2 562

Oferta dydaktyczna

3� kierunki studiów I stopnia
20 kierunków studiów II stopnia

9 kierunków studiów doktoranckich

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka
�. Historia
5. Geografia
6. Językoznawstwo
7. Pedagogika 
8. Sztuki piękne
�. Literaturoznawstwo

Kierunki w zakresie studiów podyplomowych w roku 
akademickim 2013/2014

  1. Administracja bezpieczeństwa publicznego
  2. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej ad-

ministracji publicznej
  3. Aktywizacja społeczna i życiowa seniorów
  �. Animacja społeczno-kulturalna młodzieży i dorosłych
  5. Archiwistyka
  6. Diagnoza i terapia pedagogiczna
  7. Dziedzictwo kulturowe regionu
  8. Edukacja muzyczna
  �. Edukacja zdrowotna z profilaktyką środowiskową
10. Ekonomika i zarządzanie organizacją
11. Europejskie studia menedżerskie
12. Fizyka
13. Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie

Postgraduate students: 666
First-year first-cycle full-time students: 2,�37
First-year first-cycle part-time students: 780
First-year second-cycle full-time students: 1,720
First-year second-cycle part-time students: 1,013

Graduates (academic year 2011-2012): 2,562

taught and research programmes 

3� fields of study in first-cycle programmes
20 fields of study in second-cycle programmes

Doctoral programmes in 9 fields of study

1. Biology
2. Chemistry
3. Physics
�. History
5. Geography
6. Linguistics
7. Education
8. Fine Arts
�. Literary Studies

Fields of study in postgraduate programmes (academic 
year 2013-2014)

  1. Public Safety Administration
   2. Administration and Management for Public  
        Administration Executive Personnel
  3. Social and General Activation of Senior Citizens
  �. Social and Cultural Animation of Youth and Adults
  5. Archival Science
  6. Pedagogical Diagnosis and Therapy
  7. Regional Cultural Heritage
  8. Music Education
  �. Health Education with Environmental Prophylaxis
10. Economics and Corporate Management
11. European Management Programme
12. Physics
13. EU Funds Acquisition and Management
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1�. Historia
15. Historia i kultura Żydów
16. Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
17. Komunikowanie polityczne, rzecznictwo prasowe, pub-

lic relations
18. Kreowanie wizerunku (z warsztatami umiejętności ko-

munikacyjnych)
1�. Lider w środowisku lokalnym
20. Logopedia ogólna
21. Matematyka
22. Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami kli-

nicznymi
23. Nauczanie historii w szkole
2�. Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej (IV-VI)
25. Nauczyciel wobec problemów ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (SPE)
26. Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
27. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
28. Organizacja turystyki historycznej
2�. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja 

kryzysowa
31. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji 

publicznej
32. Przygotowanie pedagogiczne
33. Przyroda w edukacji szkolnej II+IV
3�. Terapia zajęciowa
35. Ubezpieczenia majątkowe
36. Wiedza o kulturze
37. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym (WOS)
38. Wiedza o społeczeństwie
3�. Współczesny samorząd a tradycje ludowe
�0. Wychowanie fizyczne
�1. Zarządzanie finansami i księgowość
�2. Zarządzanie oświatą
�3. Zarządzanie podmiotem leczniczym
��. Zarządzanie polityką społeczną
�5. Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum
�6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
�7. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

z terapią pedagogiczną
�8. Zoofizjoterapia

1�. History 
15. Jewish History and Culture
16. History and Society: Historical Heritage
17. Political Communication, Spokespersonship and Public 

Relations
18. Image Development (incl. Communication Skills 

Workshop)
1�. Local Community Leadership 
20. General  Speech Therapy
21. Mathematics
22. Clinical Trial Methodology, Organisation and Management
23. History Education for Schools
2�. Polish Language Education for Primary Schools (Grades �-6)
25. Management of Teachers’ Problems with Special Needs 

Students (SNS)
26. Occupational Safety and Health in Human Resources 

Management
27. Health Care Organization and Management
28. Heritage Tourism Organisation
2�. Early- and Pre-School Education
30. Psychological and Pedagogical Support and Crisis 

Intervention
31. Diplomatic Protocol and Ceremony in Public 

Administration
32. Teacher Education
33. Nature Education for Schools (Grades 2+�)
3�. Occupational Therapy
35. Property Insurance
36. Cultural Studies
37. Education for Poland and Contemporary World
38. Civics
3�. Modern Self-Government and Folk Tradition
�0. Physical Education
�1. Financial Management and Accounting
�2. Educational Leadership
�3. Health Care Facility Management
��. Social Policy Management
�5. Modern Office and Archive Management
�6. Human Resources Management
�7. Integrated Early- and Pre-School Education with 

Pedagogical Therapy
�8. Zoophysiotherapy
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Uczelnia w LLP-Erasmus

Liczba uczelni partnerskich: 56 w 20 krajach UE
Liczba osób, które skorzystały z programu LLP-Erasmus 
w roku akademickim 200�/2005 do 2010/2011: 
1�3 studentów, w tym: 22 w ramach praktyk, 171 w ramach 
studiów;
111 wykładowców

W roku 2012/2013
Liczba osób, która wyjeżdża w ramach programu LLP-Eras-
mus w roku akademickim 2012/2013: 
70 studentów, w tym na praktykę: 11, na studia: 5�;
�0 wykładowców

the University and LLP-Erasmus Programme

Number of partner universities: 56 in 20 EU countries
Number of LLP-Erasmus beneficiaries (academic years 
200�-2005 to 2010-2011):
1�3 students, including 22 interns; 171 study programme 
participants;
111 university teachers

In the year 2012-2013:
Number of LLP-Erasmus beneficiaries (academic year 2012-
-2013):
70 students, including 11 interns; 5� study programme 
participants; �0 university teachers
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Kierunek Studia I stopnia Studia II stopnia

Administracja x x

Bezpieczeństwo narodowe x

Biologia x x

Biotechnologia (w tym studia w języku angielskim) x

Chemia x x

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna x x

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych x x

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej x x

Ekonomia x x

Filologia (specjalności): 

     Filologia angielska x x

     Filologia germańska x

     Filologia rosyjska x

Filologia polska x x

Fizjoterapia x x

Fizyka x x

Fizyka techniczna (inżynierskie) x

Geografia x x

Historia x x

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo x

Informatyka (inżynierskie) x

Informatyka i ekonometria x

Logistyka x

Matematyka x x

Militarystyka historyczna x

Ochrona środowiska x x

Organizacja turystyki historycznej x

Pedagogika x x

Pielęgniarstwo x x

Politologia x x

Położnictwo x x

Praca socjalna x

Ratownictwo medyczne x

Stosunki międzynarodowe x x

Wzornictwo x

Zarządzanie x x

Zdrowie publiczne x x

Wykaz kierunków studiów w roku akademickim 2013/2014
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Field of study First-cycle programme Second-cycle programme

Administration x x

National Safety x

Biology x x

Biotechnology (including an English-language programme) x

Chemistry x x

Journalism and Social Communication x x

Art Education in Visual Arts x x

Art Education in Musical Arts x x

Economics x x

Language Studies (specialties):

     English Studies x x

     German Studies x

     Russian Studies x

Polish Studies x x

Physiotherapy x x

Physics x x

Engineering Physics (an engineer’s programme) x

Geography x x

History x x

Scientific Information and Library Science x

Information Technology (an engineer’s programme) x

Information Technology and Econometrics x

Logistics x

Mathematics x x

History of Military Technology x

Environmental Protection x x

Heritage Tourism Organisation x

Education x x

Nursing x x

Political Science x x

Midwifery x x

Social Work x

Emergency Medicine x

International Relations x x

Design x

Management x x

Public Health x x

Fields of study in the academic year 2013-2014



Nauka i badania

SCIENCE AND RESEARCH



Monografie/Monographs

Artykuły naukowe/Research papers

Monografie/Monographs

Artykuły naukowe/Research papers

Monografie/Monographs

Artykuły naukowe/Research papers

Monografie/Monographs

Artykuły naukowe/Research papers

20
08

20
09

20
10

20
11

198/198

1 695/1,695
95/95

1 117/1,117

105/105

1 083/1,083

129/129

1 171/1,171

Liczba publikacji naukowych/Number of publications

Wykres 1. Liczba publikacji naukowych opublikowanych przez pracowników
UJK w latach 2008-2011 (w podziale na rodzaj)

Fig. 1. Number of publications by Jan Kochanowski University
staff in 2008-2011 (by type)
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie: 
historii i fizyki oraz doktora w zakresie: historii, językoznaw-
stwa, literaturoznawstwa, fizyki, chemii, biologii, geografii, 
nauk o zdrowiu, politologii, pedagogiki i sztuk pięknych.

W ostatnich latach systematycznie zwiększa się liczba 
samodzielnych pracowników naukowych. Według stanu 
na dzień 01.01. 2013 r., na uczelni zatrudnionych było 7� 
profesorów tytularnych oraz 16� doktorów habilitowa-
nych. W 2010 r. tytuł profesora otrzymały w sumie 3 osoby, 
w 2011 – 7, w 2012 także 7. W przypadku uzyskanych przez 
pracowników Uniwersytetu habilitacji było to odpowied-
nio: 13, 10 i 25 osób.

Podstawowym kryterium oceny pracowników nauko-
wych jest ranga i liczba posiadanych przez nich publikacji. 
W latach 2008-2011 pracownicy UJK wydali w sumie 527 
monografii. W przypadku roku 2011 było to 12� pozycji, 
w tym �3 krajowe i 36 zagranicznych. W tymże roku pra-
cownicy Uniwersytetu opublikowali także 1 171 artykułów 
naukowych, w tym 8�2 krajowe i 2�7 zagranicznych (zob. 
wykresy 1 i 2).

The Jan Kochanowski University holds the rights to confer 
the degrees of doctor habilitated in the fields of History and 
Physics as well as the rights to confer doctoral degrees in 
the fields of History, Linguistics, Literary Studies, Physics, 
Chemistry, Biology, Geography, Health Sciences, Political 
Science, Education and Fine Arts.

Recent years have brought a systematic increase in the 
number of senior academic staff. As of 1 January, 2013, the 
University employed 7� full professors and 16� doctors 
habilitated. In 2010, the academic title of professor was 
received by a total of three persons, in 2011 – by 7, in 
2012 – likewise by 7. As for habilitations obtained by the 
University’s employees, the numbers were 13, 10 and 25 
respectively.

The basic criterion for appraisal of academic staff is 
the range and number of their publications. In the years 
2008–2011, the JKU employees published 527 monographs 
alltogether. In the year 2011, this was 12� books, including 
�3 published in Poland and 36 – abroad. In the same year, 
the University’s employees published 1,171 research papers, 
including 8�2 in Poland and 2�7 – abroad (see Figs. 1 and 2).



74
21

827

97

812

305

70
35

687

239

803

280

93
36

803

266

892

279

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Kr
aj

ow
e/

N
at

io
na

l

Za
gr

an
ic

zn
e/

Fo
re

ig
n

Monografie/
Monographs

Rozdziały w 
monografiach/

Chapters in 
books

Artykuły 
naukowe/

Research papers

Monografie/
Monographs

Rozdziały w 
monografiach/

Chapters in 
books

Artykuły 
naukowe/

Research papers

Monografie/
Monographs

Rozdziały w 
monografiach/

Chapters in
books

Artykuły 
naukowe/

Research papers

2009 2010 2011

Wykres 2. Liczba publikacji naukowych opublikowanych przez pracowników
UJK w latach 2009-2011 (w podziale na rodzaj i zasięg)

Fig. 2. Number of publications by Jan Kochanowski University
staff in 2009-2011 (by type and range)
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Laboratorium Fizyki Powierzchni w Instytucie Fizyki
The Surface Physics Laboratory at the Institute of Physics
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Wielu pracowników publikuje w czasopismach znajdu-
jących się na prestiżowej liście Journal Citation Reports. 
W skali uczelni największą liczbę publikacji o takim charak-
terze mają pracownicy Wydziału Matematyczno-Przyrodni-
czego.

tabela 1. ranking pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wg wskaźnika h-indexa

table 1. ranking of Faculty of Mathematics and Natural Sciences academic staff (by h-index)a

Lp.
No.

Nazwisko
Surname

Imię
Name

Index Hirscha
(h-index)

Hirsch Index
(h-index)

Ogólna liczba
publikacji w bazie
ISI Web of science
Total number of 
papers in the ISI 
database Web

of Science

Ogólna liczba
cytowań

publikacji
Total number

of paper citations

Liczba cytowań
publikacji bez
autocytowań

Number of paper 
citations, self- 

-citations excluded

1. Gaździcki Marek 50
50

17�
17�

8 062
8,062

7 155
7,155

2. Mrówczyński Stanisław 33
33

168
168

3 52�
3,52�

3 113
3,113

3. Stefanek Grzegorz 33
33

125
125

3 6�2
3,6�2

3 353
3,353

�. Włodarczyk Zbigniew 31
31

206
206

3 657
3,657

3 23�
3,23�

5. Broniowski Wojciech 28
28

138
138

2 388
2,388

1 820
1,820

6. Semaniak Jacek 23
23

78
78

1 7�8
1,7�8

1 523
1,523

7. Florkowski Wojciech 21
21

180
180

1 72�
1,72�

1 258
1,258

8. Kaca Wiesław 20
20

118
118

1 251
1,251

�26
�26

�. Pajek Marek 16
16

100
100

1 036
1,036

806
806

10. Braziewicz Janusz 15
15

71
71

680
680

505
505

a Tabela zestawia tylko tych pracowników naukowo-dydaktycznych UJK, dla których obliczony wskaźnik h-index jest równy lub większy od 15.
a The Table lists only those members of the JKU’s academic staff whose h-index is equal to or higher than 15.

Many academic staff members publish in journals listed 
in Journal Citation Reports. In the whole University, the 
largest number of this kind of publications belongs to 
the researchers of the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences.

Dużą aktywnością, jeśli chodzi o publikowanie w reno-
mowanych czasopismach międzynarodowych, mogą się 
pochwalić także pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu (zob. 
tabela 2). 

Nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscypliny wcho-
dzące w skład obszaru nauk humanistycznych i społecznych, 
ze względu na ich specyfikę, wyniki swoich badań upo-
wszechniają głównie w postaci wydawanych monografii, 
także tekstów w czasopismach specjalistycznych. W tym dru-

High activity in terms of the number of research papers 
published in reputable international scientific journals is 
also to be noted among the academic staff of the Faculty of 
Health Sciences (see Table 2).

Researchers in humanities and social science, due to the 
nature of their research, disseminate their research results 
mainly in the form of monographs as well as research papers 
in specialised journals. Their papers are often published 
in periodicals listed in Journal Citation Reports, but most 
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tabela 2. ranking pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu wg wskaźnika h-indexa

table 2. ranking of Faculty of Health Sciences academic staff (by h-index)a

Lp.
No.

Nazwisko
Surname

Imię
Name

Index Hirscha 
w bazie ISI Web 

of Science
Hirsch Index

(h-index) in the 
ISI database Web 

of Science

Ogólna liczba
publikacji

w bazie ISI Web
of Science

Total number of
papers in the ISI data 
-base Web of Science

Ogólna liczba
cytowań

publikacji
Total number of 
paper citations

Liczba cytowań
publikacji bez
autocytowań

Number of paper 
citations, self- 

-citations
excluded

1. Nasierowska-Guttmejer Anna 16
16

5�
5�

1 138
1,138

1 115
1,115

2. Rydzewski Andrzej 12
12

63
63

506
506

��1
��1

3. Rydzewska Grażyna �
�

53
53

316
316

271
271

�. Janion Marianna 8
8

72
72

2 66�
2,66�

2 6�7
2,6�7

5. Kryczka Wiesław 7
7

23
23

21�
21�

21�
21�

6. Wożakowska-Kapłon Beata 7
7

5�
5�

353
353

33�
33�

7. Chłosta Piotr �
�

36
36

36
36

2�
2�

8. Głuszek Stanisław 3
3

15
15

78
78

76
76

�. Bień Stanisław 3
3

11
11

35
35

3�
3�

a Tabela zestawia tylko tych pracowników naukowo-dydaktycznych UJK, dla których obliczony wskaźnik h-index jest równy lub większy od 3.
a The Table lists only those members of the JKU’s academic staff whose h-index is equal to or higher than 3.

Poza przygotowywaniem publikacji, pracownicy UJK czyn-
nie uczestniczą w organizowanych w kraju i za granicą konfe-
rencjach naukowych. Także sam Uniwersytet jest organizato-
rem licznych inicjatyw o takim charakterze. W latach 2011-2012 
odbyło się 167 konferencji; najwięcej z nich przygotowali 
pracownicy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (33), 

Apart from preparation of their research papers, the JKU’s 
employees are active participants in national and foreign 
academic conferences. The University itself is also the organiser 
of numerous events of this kind. In the years 2011-2012, 167 
conferences were held, the largest number organised by the 
employees of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

gim przypadku pojawiają się publikacje w tytułach znajdu-
jących się na liście Journal Citation Reports, przede wszyst-
kim jednak w innych periodykach. Część z tych publikacji 
to artykuły w czasopismach umieszczonych na prestiżowej 
liście European Reference Index for the Humanities. Dużymi 
osiągnięciami legitymuje się także kadra dwóch kierunków 
artystycznych działających na Uniwersytecie: Instytutu Sztuk 
Pięknych i Instytutu Edukacji Muzycznej.

frequently appear in other types of journals. Some of these 
are titles listed in the prestigious European Reference Index 
for the Humanities. Considerable achievement is to be 
noted among the academic staff in two arts fields, at the 
University’s Institutes of Fine Arts and Music Education.
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(33), Faculty of Education and Arts (2�), Faculty of Humanities 
(17) and the Faculty of Management and Administration (10).

The academic staff of the Jan Kochanowski University 
maintain academic and teaching contacts with many 
academic centres in Poland and abroad. At present, the 
University has cooperation agreements (general and under 
the ERASMUS Programme) with almost 60 institutions 
of higher education in Italy, Germany, Russia, Ukraine, 
Denmark, Slovakia, Lithuania, Hungary and the United 
States.

The basis for financing research projects to be 
implemented by the JKU in Poland is budget resources 
dedicated to the University’s statutory activity as well as 
funding acquired from a variety of governmental and 
non-governmental sources, and – increasingly – from 
international sources. In the whole University, the largest 
beneficiary of these funds is the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences; next comes the Faculty of  Humanities. An 
analysis of the last few years shows a upward trend in the 
volumes of funds acquired for research purposes in the year 
2012 (see Figs. 3 and �).

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (2�), Wydziału 
Humanistycznego (17) oraz Wydziału Zarządzania i Admi-
nistracji (10).

Pracownicy UJK utrzymują kontakty naukowe i dydak-
tyczne z licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za gra-
nicą. Obecnie uczelnia posiada umowy o współpracy (ogól-
ne i w ramach programu ERASMUS) z prawie 60 szkołami 
wyższymi z Włoch, z Niemiec, z Rosji, z Ukrainy, z Danii, ze 
Słowacji, z Litwy, z Węgier i ze Stanów Zjednoczonych.

Podstawą finansowania projektów badawczych reali-
zowanych na UJK w Polsce są środki budżetowe przezna-
czane na działalność statutową, także kwoty pozyskiwane 
z różnego rodzaju funduszy rządowych i pozarządowych, 
w coraz większym zakresie również ze źródeł zagranicz-
nych. W skali Uczelni największym beneficjentem środków 
na prowadzone badania jest Wydział Matematyczno-Przy-
rodniczy, kolejne miejsce zajmuje Wydział Humanistycz-
ny. Analizując dane za ostatnich kilka lat, daje się zauwa-
żyć wzrost wielkości pozyskanych środków na badania 
w 2012 r. (zob. wykresy 3 i �).
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Wykres 4. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie działalności 
statutowej w ramach poszczególnych Wydziałów UJK w latach 2008-2012 (zł)

Fig. 4. Budgetary resources allocated to statutory activity by faculty in 2008-2012 (PLN)

Matematyczno-Przyrodniczy
Mathematics and Natural Sciences

Humanistyczny
Humanities

Nauk o Zdrowiu
Health Sciences

Pedagogiczny i Artystyczny
Education and Arts

Zarządzania i Administracji
Management and Administration

Filologiczno-Historyczny
Language Studies and History

Nauk Społecznych
Social Sciences

341 575   

2 414 597   

1 226 463   

1 894 543   
1 407 645   1 600 478   

823 265   

2 473 634   

5 775 431   

3 031 380   

Granty
Grants

Badania 
statutowe
Statutory
Research

Granty
Grants

Badania
statutowe
Statutory 
Research

Granty
Grants

Badania 
statutowe
Statutory 
Research

Granty
Grants

Badania 
statutowe
Statutory
Research

Granty
Grants

Badania 
statutowe
Statutory 
Research

2008 2009 2010 2011 2012

Wykres 3. Wysokość środków finansowych pozyskanych przez pracowników 
naukowych UJK na realizację grantów i badań statutowych w latach 2008-2012 (zł)

Fig. 3. Funds received by Jan Kochanowski University researchers
for grant and statutory research in 2008-2012 (PLN)
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Wśród najnowszych wniosków realizowanych w UJK, któ-
re otrzymały finansowanie ze źródeł zewnętrznych, można 
wspomnieć o projekcie grupy historyków kierowanej przez 
prof. Wiesława Cabana. Nosi on tytuł „Pamiętniki i listy pol-
skich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) 

Among the most recent research project grants awarded 
to the Jan Kochanowski University is the project by 
a group of historians headed by Prof. Wiesław Caban, on 
“Memoirs and Letters of Polish Authors from the Western 
Krai Lands (Lithuania, Belorussia, Ukraine) in the years 
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w latach 17�5-1�18” (finansowanym kwotą 800 tys. zł przez 
ministerialny Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; 
decyzja o przyznaniu środków z listopada 2012 r.). W stycz-
niu 2013 r. Uniwersytet otrzymał informację o przyznaniu 
grantu Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1,7 mln zł, 
w ramach konkursu MAESTRO 3, dla grupy badawczej kie-
rowanej przez prof. Wojciecha Florkowskiego z Instytutu 
Fizyki, która będzie realizować temat „Geneza procesów 
termalizacji w materii oddziałującej silnie”.

Wspomnieć trzeba także o projektach badawczych 
realizowanych w ramach unijnych programów operacyjnych. 
Jeden z nich, zainicjowany przez Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy UJK, realizowany jest przez konsorcjum 
naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzi 
6 jednostek naukowo-badawczych. Zadania badawcze 
projektu są realizowane równolegle przez wszystkie 
zespoły naukowe i dotyczą opracowania technologii nowej 
generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań 
w warunkach ponadnormatywnych, np. w podwyższonej 
temperaturze, ciśnieniu. Wniosek, realizowany od 200� r., 
zakończony zostanie w roku 2013.

17�5-1�18” (funding: PLN 800,000 from the Ministry’s 
National Programme for Development of the Humanities 
(November 2012 funding decision). In January, 2013, the 
University received confirmation of a National Science 
Centre grant award to the amount of PLN 1,700,000, under 
the MAESTRO 3 competition, for a research group headed 
by Prof. Wojciech Florkowski of the Institute of Physics to 
work on “The Genesis of Thermalisation Processes in Strong-
Interaction Matter”.

Research projects implemented under EU operational 
programmes also deserve to be mentioned. One of them, 
initiated by the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, is being implemented by a scientific and 
industrial consortium, which comprises six scientific and 
research units. The research objectives of this project are 
implemented simultaneously by all the research teams and 
pertain to the development of technology for a new sensor 
of hydrogen and its compounds for use in above-standard 
conditions, e.g. in heightened temperature or pressure. This 
research project, in progress since 200�, will be completed 
in 2013.
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Projekty współfinansowane ze środków UE w latach 
2007-2013

W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach uzyskał dofinansowanie z Fun-
duszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 38 pro- 
jektów o łącznej wartości 321,3 mln zł. 80% środków 
(262,5 mln zł) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycje infrastruktu-
ralne, w tym PO Rozwój Polski Wschodniej – 15�,5 mln zł, PO 
Innowacyjna Gospodarka – �3,8 mln zł, RPO Województwa 
Świętokrzyskiego – 5�,2 mln zł. Pozostałe 58,5 mln zł po-
chodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki skoncen-
trowane zostały w obszarze statutowej działalności Uczelni 
i wspierają wzrost jakości kształcenia, rozszerzenie oferty 
edukacyjnej oraz silniejsze powiązanie kształcenia z potrze-
bami rynku pracy i konkurencyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy.

Infrastruktura dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu wzbo-
gaciła się o 27,7 tys. m2 powierzchni użytkowej, w tym: 
• budynek G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

(Instytut Chemii, Centrum Nowoczesnych Technologii) 
– 6,1 tys. m2

• Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych 
– 8 tys. m2

• Centrum Języków Obcych – �,7 tys. m2

• Centrum Edukacji Artystycznej – 1,1 tys. m2

• Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu – 1,7 tys. m2

• Medreh – budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu – 6 tys. m2.

Około 2,6 tys. m2 zostało zmodernizowanych na potrzeby 
nowych laboratoriów Wydziału Matematyczno-Przyrodni-
czego, Instytutu Sztuk Pięknych oraz Wydziału Nauk o Zdro-
wiu. Stworzona w trakcie ostatnich sześciu lat baza stanowi 
dziś ponad 35% zasobów lokalowych uczelni.

Projects co-financed from EU funds in the years 2007- 
-2013

In the 2007-2013 programming period, the Jan 
Kochanowski University in Kielce received funding from the 
European Union’s Structural Funds for the implementation 
of 38 projects of total value of PLN 321.3 million. As much 
as 80% of the funding (PLN 262.5 million) comes from the 
European Fund for Regional Development, and is dedicated 
to investment in infrastructure. This includes the Eastern 
Poland Development Operational Programme – PLN 15�.5 
million, the Innovative Economy Operational Programme – 
PLN �3.8 million, and the Regional Operational Programme 
for Świętokrzyskie Voivodeship – PLN 5�.2 million. The 
remaining PLN 58.5 million comes from the European Social 
Fund under the Human Capital Operational Programme. 
These funds are dedicated to the University’s statutory 
activity, education quality enhancement, educational 
offer expansion, as well as reinforcing the connections 
between education and demands of the labour market and 
competitive, knowledge-based economy.

The teaching and research infrastructure of the University 
has expanded by 27,700 m2 of usable area, including:
• Block G of the Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences (Institute of Chemistry, Centre for State-of-the-
Art Technologies) – 6,100 m2 

• Main University Library and Data Centre – 8,000 m2

• Foreign Language Centre – �,700 m2

• Centre for Arts Education – 1,100 m2

• Centre for Entrepreneurship and Business – 1,700 m2

• MEDREH – the Faculty of Health Sciences building – 6,000 m2.

Ca. 2,600 m2 has been modernised to meet the needs of 
new laboratories at the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, the Institute of Fine Arts and the Faculty of Health 
Sciences. Constructed over the past six years, today these 
facilities account for over 35% of the University’s premises.
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66%

8%

6%

2%
2%

9%
7%

Powierzchnia nowych budynków w m2

Area of new buildings (m2)

Dotychczasowe zaplecze lokalowe
Already existing facilities

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

WH – Centrum Języków Obcych
Faculty of Humanities – Foreign Language Centre

WPiA Centum Edukacji Artystycznej
Faculty of Education and Arts – Centre for Arts
Education

WZiA Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości
Faculty of Management and Administration – Centre for
Entrepreneurship and Business

Biblioteka Główna z Uniwersyteckim Centrum Danych
Main University Library and Data Centre

WNoZ – Medreh – budynek dla kierunku lekarskiego
Faculty of Health sciences – the MEDREH building for 
students of Medicine

Łączny koszt realizacji wszystkich inwestycji wynosi 
281,� mln zł, z czego do roku 2012 poniesione zostały na-
kłady w wysokości 186,6 mln zł. Warto podkreślić, że �5% 
środków przeznaczonych zostało na zakup nowoczesnej 
aparatury naukowo-dydaktycznej, specjalistycznego sprzę-
tu, systemów informatycznych oraz oprogramowania. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego zrealizował jedno 
z największych zadań rozbudowy infrastruktury teleinfor-
matycznej spośród polskich uczelni. Polegało ono na wy-
posażeniu Uczelni w odpowiedniej klasy platformę sprzęto-
wą i oprogramowanie zapewniające szybkie gromadzenie, 
przetwarzanie i udostępnianie zasobów informacyjnych, 
administrowanie tymi zasobami za pomocą centralnych 
aplikacji zarządzających oraz ich zabezpieczenie w opar-
ciu o specjalistyczne zintegrowane rozwiązania sprzętowe 
klasy UTM (Unified Threat Management). Zadanie obej-
mowało m.in. migrację uczelnianej sieci informatycznej 

Total implementation costs of these capital projects 
amount to PLN 281.� million, out of which PLN 186.6 
million had been expended by 2012. It needs to be stressed 
that �5% of the funds has been allocated to the purchase 
of state-of-the-art research and teaching apparatus, 
specialised equipment, IT systems and software.

Out of Polish institutions of higher education, the Jan 
Kochanowski University has implemented one of the 
largest tasks concerning ICT infrastructure expansion. 
It has consisted in equipping the University with an 
adequate computing platform and software framework 
to provide fast data collection, processing and disclosure; 
data administration by means of central management 
applications; and security systems, based on specialised 
integrated hardware solutions of the UTM (Unified Threat 
Management) class. This task has included the migration 
of the University’s ICT network to the 10 Gigabit Ethernet 
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do technologii 10 Gigabit Ethernet, budowę sieci bezprze-
wodowej w wybranych punktach (hole, patia, czytelnie), 
budowę komunikacji telefonicznej na bazie technologii 
cyfrowej IP. W celu usprawnienia obsługi studentów, opty-
malizacji procesu dydaktycznego, efektywnego przepływu 
informacji i administrowania infrastrukturą Uczelni wdro-
żono zintegrowany system informatyczny (ZSI). Jest to ja-
kościowo, merytorycznie i technologicznie zaawansowana 
klasa systemów informatycznych wspomagających zarzą-
dzanie w UJK. System posiada funkcjonalności związane 
z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową 
w oparciu o elektroniczną legitymację studencką i pracow-
niczą oraz podpis cyfrowy. Dostęp do zasobów sieciowych 
zapewniony jest poprzez rozwiązania portalowe, osiągalne 
za pomocą terminali i kiosków internetowych. Przełoży się 
to bezpośrednio na podniesienie jakości kształcenia i budo-
wanie wizerunku nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej 
się Uczelni.

technology, the construction of a wireless network at 
selected sites (halls, patios and reading rooms) and the 
construction of a telephone communications system, 
based on IP digital technologies. In order to enhance 
student services, upgrade the teaching process and boost 
the information flow as well as facilitating administration 
of the infrastructure, an integrated ICT system has been 
implemented. Supporting the management of the JKU, 
the system represents a qualitatively, substantially and 
technologically advanced ICT class. Fully functional in terms 
of electronic documentation flow and team work capacity, 
it incorporates electronic student and staff cards as well as 
digital signatures. Access to network resources is provided 
by portal solutions, available from internet terminals and 
kiosks. All this will translate directly into enhancement of 
education quality and building the reputation of a modern, 
rapidly developing university.
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Lp. Nazwa projektu
Czas

trwania
Wartość całkowita 

inwestycji (w zł)
Kwota dofinanso-
wania z UE (w zł)

Program 
operacyjny/

działanie

1.
Rozbudowa infrastruktury dydaktycz-
nej UJK – II etap budowy CAMPUSU 
Uniwersyteckiego

I/2007 
– XII/2013

160 6�� �3�,72 15� �52 �25,�8 PO RPW I.1

2.
Rozwój BAZY BADAWCZEJ
specjalistycznych laboratoriów uczelni 
publicznych regionu świętokrzyskiego

V/200� 
– VI/2013

�3 8�2 000,00 �3 8�2 000,00 POIG 2.2

3.
Budowa Uniwersyteckiego Centrum 
Edukacji Artystycznej (CEART)

I/2010 
– XII/2012

10 275 383,60 6 075 3�3,23 RPO WŚ 5.2

�.
Budowa Centrum Przedsiębiorczości 
i Biznesu (CPiB) w ramach rozbudowy 
Wydziału Zarządzania i Administracji 

XII/2008 
– XII/2013

22 350 000,00 17 180 ��5,00 RPO WŚ 2.1

5.
ARTIS – modernizacja i wyposażenie 
bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk 
Pięknych 

III/2010 
– XII/2012

2 607 1�6,00 2 0�7 3�1,75 RPO WŚ 2.1

6.
MEDIC – modernizacja i wyposażenie 
infrastruktury dydaktycznej Wydziału 
Nauk o Zdrowiu 

III/2010 
– XII/2012

6 536 360,00 � 021 168,67 RPO WŚ 2.1

7.

MEDREH – budowa i wyposażenie 
obiektu naukowo-dydaktycznego UJK 
dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych 
metod leczenia 

X/2011 
– I/2015

35 1�0 880,36 2� �12 2�8,31 RPO WŚ 2.1 

 OGÓŁEM  281 446 709,68 262 531 072,44  

ZEStAWIENIE PrOJEKtÓW INWEStYCYJNYCH rEALIZOWANYCH W PErSPEKtYWIE LAt 2007–2013
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No. Project Duration
Total project
value (PLN)

EU co-funding 
(PLN)

Operational 
programme/ 

Action

1.
Expansion of JKU teaching 
infrastructure – 2nd stage of University 
CAMPUS construction

Jan 2007 
– Dec 2013

160,6��,�3�.72 15�,�52,�25.�8 PO RPW I.1

2.

Development of RESEARCH FACILITIES 
for specialised laboratories in public 
institutions of higher education in 
Świętokrzyskie region

May 200� 
– June 2013

�3,8�2,000.00 �3,8�2,000.00 POIG 2.2

3.
Construction of the University Centre 
for Arts Education (CEART)

Jan 2010 
– Dec 2012

10,275,383.60 6,075,3�3.23 RPO WŚ 5.2

�.

Construction of Centre for 
Entrepreneurship and Business within 
expansion of Faculty of Management 
and Administration 

Dec 2008 
– Dec 2013

22,350,000.00 17,180,��5.00 RPO WŚ 2.1

5.
ARTIS – modernisation and equipment 
of teaching facilities for Institute of Fine 
Arts

March 2010 
– Dec 2012

2,607,1�6.00 2,0�7,3�1.75 RPO WŚ 2.1

6.
MEDIC – modernisation and equipment 
of teaching infrastructure for Faculty of 
Health Sciences 

March 2010 
– Dec 2012

6,536,360.00 �,021,168.67 RPO WŚ 2.1

7.

MEDREH – construction and equipment 
of JKU’s research and teaching facility 
for implementation support of 
innovative treatment methods 

Oct 2011 
– Jan 2015

35,1�0,880.36 2�,�12,2�8.31 RPO WŚ 2.1 

 tOtAL  281,446,709.68 262,531,072.44  

LISt OF INVEStMENt PrOJECtS IMPLEMENtED IN tHE 2007-2013 PErSPECtIVE
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Baza naukowo-dydaktyczna to pierwszy z filarów budo-
wy potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu. Drugim, 
równie ważnym, jest inwestowanie w kapitał ludzki – kadrę 
naukową, studentów, osoby zainteresowane podnosze-
niem własnych kwalifikacji i wiedzy. Ten obszar działalności 
Uniwersytetu wzbogacony został w okresie programowa-
nia 2007-2013 o przedsięwzięcia finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wysokości 
58,5 mln zł. 

Największe środki – 38,8 mln zł, pozyskano z IV Priory-
tetu POKL na programy rozwoju uczelni i kształcenie za-
mawiane. W ramach 5 projektów uruchomionych zostało 
7 nowych kierunków studiów, w tym m.in.: biotechnolo-
gia, wzornictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
fizyka techniczna, zdrowie publiczne, ratownictwo medycz-
ne oraz 10 nowych specjalności (m.in.: marketing i wysta-
wiennictwo, monitoring środowiska, grafika projektowa 
i reklama, chemia kosmetyczna, doradztwo zawodowe, 
administracja gospodarki komunalnej i finansów publicz-
nych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego, ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycz-
nego). Wsparcie objęło 4 tys. studentów i absolwentów 
oraz 200 nauczycieli akademickich. Unijne środki pozwo-
liły rozszerzyć standardowe ramy kształcenia o dodatkowe 

The research and teaching facilities are the linchpin of 
constructing the institutional potential of the University. 
Next to them is investing in the human capital – academic 
staff, students and others interested in improving their 
qualifications and know-how. This area of the University’s 
activity has been enhanced in the 2007–2013 programming 
period with enterprises financed from the European Social 
Fund to the total value of PLN 58.5 million.

The highest amount of funding, PLN 38.8 million, 
has been obtained under Priority III of the Human 
Capital Operational Programme (POKL) for university 
development and commissioned educational 
programmes. Under five projects, seven new fields of 
study have been introduced (including Biotechnology, 
Design, Journalism and Social Communications, Technical 
Physics, Public Health, and Emergency Medicine), as well 
as ten new specialties (including Marketing and Exhibition 
Industry, Environmental Monitoring, Graphic Design and 
Advertising, Cosmetic Chemistry, Career Counselling, 
Municipal Economy and Public Finance Administration, 
Public Law and Order Administration, Hotel Industry 
Economics and Tourist Services). The funding has been 
used to aid 4,000 undergraduate and graduate students 
as well as 200 academic staff. The EU funds have enabled 

Wystawa studentów Instytutu Sztuk Pięknych otwierająca pracownie w ramach projektu ARTIS
An exhibition by students of the Institute of Fine Arts for the opening of the ARTIS Project laboratory
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kursy kwalifikacyjne związane z przedmiotem studiów, 
dały możliwość rozwoju naukowego studentów poprzez 
uczestnictwo w sympozjach, objazdach naukowych, wizy-
tach w renomowanych ośrodkach naukowych. Elementy 
wsparcia stały się dla młodych ludzi motywatorem do po-
dejmowania różnych form aktywności – organizacja akcji 
charytatywnych, wolontariatu, amatorskiej twórczości sce-
nicznej wykraczającej daleko poza akademickie obowiązki, 
a z drugiej strony bardzo zbliżającej do aktywności zawo-
dowej. Projekty stały się akceleratorem studenckich pasji 
z perspektywą na dobry start na rynku pracy. 

Środki w wysokości 13 mln zł Uniwersytet pozyskał na 
kształcenie kadr oświaty: przyszłych nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej (III POKL-MEN, wsparcie – ��0 osób, 
3 nowe specjalności), dostosowanie kwalifikacji nauczycie-
li regionu świętokrzyskiego do zmian w systemie szkolni-
ctwa (IX POKL, ok. 3 000 osób, 16 studiów podyplomowych, 
30 kursów), rozwijanie podstawowych kompetencji na-
ukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych 
uczniów – wspomaganie nauczania fizyki w szkołach 
(III POKL-Feniks, 1 000 uczniów, 100 szkół). Unijne środki po-
zyskane przez UJK wspierają także kształcenie pomostowe 
pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego 

expansion of standard educational frameworks with 
additional qualifications courses related to particular fields 
of study, and provided opportunities for students’ academic 
development through participation in symposiums, 
study tours and visits to renowned research centres. To 
young people, this support has been a motivating factor 
to undertake a variety of forms of activity – organising 
charity campaigns, volunteering or amateur theatricals, 
which reaches far beyond their curriculums but anticipates 
their future occupational activities. These projects have 
functioned as accelerators of student passions, providing 
prospects for a good start in the labour market.

The University received funding of PLN 13 million for 
education of future teachers: in early school education (III 
POKL-MEN, support: ��0 beneficiaries, 3 new specialties); 
qualification adjustment of Świętokrzyskie region teachers 
to the educational system reform (IX POKL, ca. 3,000 
beneficiaries, 16 postgraduate programmes, 30 courses); 
and development of basic scientific, technical, mathematical 
and IT skills in school students – support for school physics 
(III POKL-Feniks, 1,000 school students, 100 schools). The EU 
funds, acquired by the JKU, also serve to support bridging 
programmes for nurses and midwives under the Ministry of 

Objazd naukowy studentów kierunku Fizyka techniczna – Grenoble, Francja
A study tour of Technical Physics students: Grenoble, France
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Nakłady na projekty w ramach POKL 
Capital outlay for Human Capital Operational Programme (POKL) 

Ministerstwa Zdrowia – 2,5 mln zł przeznaczonych zostało na 
podwyższenie kompetencji 500 osób „białego personelu”.

Projekty badawcze i wspomagające badania (2,� mln zł) 
skupiają się głównie wokół regionalnej strategii innowacji 
(VIII POKL – sieć współpracy z regionalnymi instytucjami 
w celu budowania strategii innowacji w obszarze powiązań 
biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym, stypendia dla 
doktorantów), badań rynku pracy (VI POKL) oraz opraco-
wania technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego 
związków do zastosowań w warunkach ponadnormatyw-
nych (1.3 POIG).

Health’s system project: PLN 2.5 million has been allocated to 
enhancing the qualifications of 500 healthcare providers.

Research projects and research support (PLN 2.� million) 
are mainly centred around the regional innovation strategy 
(VIII POKL – a network of cooperation with regional 
institutions in order to develop innovation strategies for 
business links with the R&D sector or doctoral grants); 
labour market research (VI POKL); as well as technologies for 
a new-generation sensor of hydrogen and its compounds 
in above-standard conditions (1.3 POIG).
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INFrAStrUKtUrA tELEINFOrMAtYCZNA
UNIWErSYtEtU JANA KOCHANOWSKIEGO 
W KIELCACH

W latach 2012-2013 na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, za kwotę blisko 37 mln zł, przeprowa-
dzono szereg inwestycji związanych z informatyzacją Uczel-
ni. Inwestycje te pozwoliły na zmodernizowanie istniejącej 
infrastruktury i stworzenie nowej, zwiększającej możliwości 
uczelnianego systemu informatycznego, poprzez: 
• budowę nowoczesnej sieci szkieletowej Uniwersyteckiego 

Centrum Danych (UCD), 
• zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinfor-

matycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzą-
cymi z Internetu,

• zapewnienie na wybranych obszarach Uniwersytetu bez-
przewodowego dostępu do Internetu,

• wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych w wirtualne 
systemy serwerów i pamięci masowych,

• zwiększenie efektywności systemu łączności UJK. 

Stworzenie takiego systemu pozwoliło na usprawnienie 
i ujednolicenie obsługi studentów – poprzez budowę no-
woczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego 
oraz podniesienie efektywności organizowania procesu 
dydaktycznego – poprzez wykorzystanie narzędzi informa-
tycznych. Dzięki temu wprowadzono model zarządzania 
Uczelnią oparty na nowoczesnych rozwiązaniach informa-
tycznych.

Na powyższe rozwiązanie składają się następujące ele-
menty:

rozległa sieć komputerowa (WAN)
Kosztująca 800 tys. zł rozbudowa traktów światłowodo-

wych, dzięki wybudowaniu ponad 7 km światłowodów, 
pozwoliła na połączenie wszystkich budynków UJK siecią 
łączy optycznych. Łączna długość nowych traktów światło-
wodowych wraz z połączeniami realizowanymi w ramach 
innych inwestycji wyniosła prawie 13 km. 

Sieć szkieletowa UJK posiada dwa „serca” – główne węzły 
sieciowe (GWS). Rozwiązanie takie zapewnia niezawodność 
i nieprzerwany dostęp do sieci Internet, dzięki temu, że każ-
dy budynek posiada połączenie o przepustowości 10 Gbps 
do obu głównych węzłów sieciowych. 

INFOrMAtION AND COMMUNICAtIONS 
INFrAStrUCtUrE OF tHE JAN KOCHANOWSKI 
UNIVErSItY IN KIELCE

In the years 2012–2013, the Jan Kochanowski University 
in Kielce saw the implementation of several capital projects, 
totalling almost PLN 37 million, related to the University’s 
informatisation. These projects have enabled modernisation 
of the existing infrastructure and creation of a new one, 
which will enhance the potential of the University’s ICT 
system by means of
• construction of a modern skeleton network for the 

University’s Data Centre (UDC),
• provision of comprehensive protection for ICT resources 

against internet threats,
• provision of wireless internal access on selected sites of 

the University,
• equipment of the Data Processing Centre with virtual 

server systems and mass storage memory,
• increasing the JKU’s communications system efficiency.

This system has enabled enhancement and 
standardisation of student services due to a modern, 
integrated IT system, as well as improving the efficiency 
of educational process management through application 
of IT tools. Consequently, a university management 
model has been introduced, based on state-of-the-art IT 
solutions.

The above solution comprises the following elements:

Wide Area Network (WAN)
At the cost of PLN 800,000, the expansion of optical fibre 

lines (including construction of over 7 km of optical fibre line) 
has enabled connection of all the JKU buildings by means of 
an optical line network. The total length of new optical lines, 
together with the connections constructed under other 
capital projects, has amounted to almost 13 km.

The JKU skeleton network has two “hearts”, i.e. main 
network nodes (MNNs). This solution provides reliability 
and uninterrupted internet access, each building being 
equipped with a 10 Gbps connection to both MNNs.
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Sieci lokalne (LAN)
Niezbędną podstawą do instalacji urządzeń sieci bezprze-

wodowej i wymiany urządzeń aktywnych była rozbudowa 
sieci lokalnych.

W obiektach UJK zainstalowano ponad 1 800 gniazd 
sieciowych i 8�0 gniazd elektrycznych. Zmodernizowa-
no dedykowane instalacje elektryczne, wymieniono szafy 
dystrybucyjne i zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne 
w budynkowych punktach dostępowych. Koszt opisanych 
zmian to ponad 2,2 mln zł. Łącznie z rozbudowami realizo-
wanymi w ramach innych inwestycji, zainstalowano 3 �00 
nowych gniazd sieciowych.

UCD
W nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej zlokalizo-

wane zostało Uniwersyteckie Centrum Danych – będące 
równocześnie jednym z dwóch głównych węzłów siecio-
wych UJK. 12 szaf dystrybucyjnych z własnym chłodzeniem 
i systemem gaszenia gazem, dedykowanym zasilaniem 
awaryjnym i agregatem prądotwórczym o mocy 250 kVA, 
połączone światłowodami z pozostałymi budynkami UJK na 
terenie całych Kielc. Takie rozwiązanie ma zapewnić wysoką 
dostępność i bezpieczeństwo przechowywanych danych 
oraz nieprzerwane działanie innych usług (m.in. dostęp do 
sieci Internet, telefonia).

Powyższe działania przygotowawcze pozwoliły na to, 
aby w ramach wartego prawie 26,5 mln zł projektu tele-
informatycznego zmodernizować następujące obszary 
infrastruktury UJK:

Sieć szkieletowa
W celu zbudowania niezawodnej, bezpiecznej i wydajnej 

sieci szkieletowej wymienione zostały wszystkie, zarządza-
jące ruchem sieciowym, urządzenia aktywne na terenie ca-
łego Uniwersytetu (około 250 sztuk). W związku z tym, że 
urządzenia pochodzą od tego samego producenta, mogą 
być administrowane z poziomu jednego dedykowanego 
systemu.

Sieć bezprzewodowa
Zapewnienie studentom, pracownikom i gościom Uni-

wersytetu dostępu do sieci bezprzewodowej w wybranych 
obszarach Uczelni (hole, sale wykładowe) wymagało insta-
lacji 226 punktów dostępowych zarządzanych przez redun-

Local Area Networks (LANs)
An essential prerequisite for installation of wireless 

network devices and replacement of former active devices 
has been the expansion of LANs. At JKU facilities, more 
than 1,800 network sockets and 8�0 power sockets have 
been installed. Dedicated electrical installations have been 
modernised; distribution cabinets have been replaced 
and air-conditioning systems have been installed at block 
access points. The cost of these modifications has exceeded 
PLN 2.2 million. All in all, together with expansion tasks, 
implemented as part of other capital projects, 3,�00 new 
network sockets have been installed.

UDC
At the new building of the University Library, the 

University’s Data Centre has been located, which is at 
the same time one of the two MNNs of the JKU. Twelve 
distribution cabinets with dedicated cooling and gas dump 
fire suppressant systems, emergency power supply and 
a 250 kVA power generator, are linked with optical fibre 
with other JKU buildings all over the city. This solution is 
to provide high accessibility and security of the stored data 
as well as uninterrupted functionality of other services 
(including internet access or telecommunications). 

Within the telecommunications project worth almost 
PLN 26.5 million, the above preparatory operations 
have enabled modernisation of the following areas of 
the JKU’s infrastructure:

Skeleton network
In order to build a reliable, secure and efficient skeleton 

network, all active equipment to manage network traffic in 
the entire University (ca. 250 items) has been replaced. At 
present, in a single-vendor environment, the devices can be 
administered by one dedicated system.

Wireless network
Providing the students, staff and visitors to the University 

with access to the wireless network at selected sites at the 
University premises (halls, lecture rooms, etc.) has required 
installation of 226 access points managed by redundant 
controllers placed at the two MNNs. This solution ensures 
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dantne kontrolery umieszczone w dwóch głównych węzłach 
sieciowych. Takie rozwiązanie zapewnia niezawodność i sta-
bilność działania, przy jednoczesnej możliwości zarządzania 
siecią z jednego miejsca. System pozwala na uwierzytelnia-
nie użytkowników w sieci EDUROAM, daje administratorom 
bogate możliwości obserwacji i konfiguracji parametrów 
ruchu, monitorowanie pokrycia powierzchni sygnałem ra-
diowym, wykrywania i zagłuszania obcych sieci.

Bezpieczeństwo informacji
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 

i danym sieci UJK niezbędne było wprowadzenie mecha-
nizmów: pełnego zarządzania tożsamością użytkowników 
systemu, kontroli dostępu do sieci, ochrony danych, aplika-
cji i usług UJK. Zapewniają to zainstalowane kontrolery do-
stępu do sieci, zapory sieciowe i urządzenia monitorujące 
zdarzenia związane z bezpieczeństwem.

ZINtEGrOWANY SYStEM ŁąCZNOśCI
Składają się na niego 3 komponenty:
System telefonii IP
Obejmuje dostawę i instalację 1 600 telefonów IP na te-

renie całego Uniwersytetu i serwerów komunikacyjnych 
w dwóch głównych węzłach sieciowych (takie rozwiązanie 
ma zapewnić stabilność i nieprzerwane działanie systemu). 
Dodatkowo wdrożono system książki telefonicznej i taryfi-
kacji połączeń. Nowością jest centralny serwer faksów, któ-
ry pozwala wysyłać i odbierać faksy z poziomu komputera 
użytkownika.

System wideokonferencyjny
Dwa terminale stacjonarne (o przekątnej ekranu 50’’) i je-

den przenośny, pozwalające na przeprowadzenie wideo-
konferencji w rozdzielczości 1080 p. Serwer pozwalający 
na nagrywanie przebiegu spotkań do celów późniejszego 
odtworzenia i/lub przekazu strumieniowego wraz z urzą-
dzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo połączeń.

System dystrybucji treści cyfrowych
Rozsiany po wszystkich budynkach UJK w postaci moni-

torów o przekątnej �2” pozwalających na prezentowanie 
dowolnego rodzaju materiału cyfrowego (zdjęcia, prezen-
tacje, filmy, muzyka, transmisje strumieniowe, kanał TV, 
przekazywanie wiadomości w postaci paska informacyjne-
go). Sercem systemu jest serwer zarządzający, który pozwoli 

operational reliability and stability, while at the same 
time providing an opportunity for single-site network 
management. The system allows for user authentication 
in the EDUROAM network and gives administrators a 
variety of possibilities for traffic parameter monitoring 
and configuration, radio signal area coverage monitoring, 
together with external network detection and jamming.

Information security
In order to provide the JKU network user and data 

security, it has been necessary to introduce mechanisms for 
comprehensive user identity management, network access 
control, protection of JKU data, applications and services. 
These are carried out by network access controllers, firewalls 
and security-related event monitoring devices.

INtEGrAtED COMMUNICAtIONS SYStEM (ICS)
The ICS comprises three components:
IP telecommunications system
Supply and installation of 1,600 IP telephones at all the 

University sites as well as communications servers at the 
two MNNs (to ensure system stability and uninterrupted 
operation). In addition, the telephone book and connection 
tariff system has been installed. An innovation is a central 
fax server which enables transmission and receipt of fax 
messages from individual users’ computers.

Videoconferencing system 
Two stationary terminals (50-inch monitors) and a mobile 

one enable videoconferencing at screen resolution of 
1080p. The server for recording meetings, subsequent replay 
and/or web streaming, comes complete with connection 
security devices.

Digital content distribution system
Installed at all the JKU buildings in the forms of �2-inch 

screens for presentation of any digital material (photos, 
slide shows, films, music, streaming transmissions, TV 
channels, or message transmission via info bar). The heart 
of the system is a management server, which offers precise 
definition options for type and duration of the presented 
material, down to a single monitor.



3�Uniwersytet nowych technologii

dokładnie określić rodzaj i czas prezentowanego materiału 
z dokładnością do jednego monitora. 

środowisko przetwarzania danych
Powstały dwa Centra Przetwarzania Danych (CPD). W skład 

centrów wchodzą urządzenia, które pozwalają na tworzenie 
serwerów wirtualnych, przechowywanie danych i kopii za-
pasowych dla ponad 30 serwerów działających w momen-
cie wdrożenia projektu. 

Zastosowane rozwiązanie pozwala na łatwą rozbudowę 
poprzez dołożenie kolejnych elementów urządzeń.

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
Stworzono platformę do zarządzania infrastrukturą tele-

informatyczną, pozwalającą na stałe monitorowanie działa-
jących w niej urządzeń i procesów oraz analizowanie wydaj-
ności systemów. 

Wdrożono system rejestracji i obsługi zgłoszeń serwiso-
wych, pozwalający na uproszczenie i ustandaryzowanie 
komunikacji pomiędzy użytkownikiem końcowym a admi-
nistratorami systemów informatycznych.

Zintegrowany System Informatyczny – ZSI
Projekt o wartości ok. 5,8 mln zł, obejmujący wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu obsługi administracji i obsługi 
toku studiów (wraz ze sprzętem serwerowym, storage’owym 
oraz sieciowym), umożliwiający standaryzację działań ad-
ministracyjnych wewnątrz uczelni (Simple. ERP) oraz ujed-
nolicenie i usprawnienie obsługi studentów (Uczelnia.XP). 
Dzięki Wirtualnej Uczelni studenci mają na bieżąco podgląd 
wszystkich ważnych dla nich informacji, m.in. przez system 
zlokalizowanych we wszystkich obiektach Uniwersytetu 
kiosków internetowych, które są dodatkowymi fizyczny-
mi elementami wdrożenia. Zakup kiosków internetowych, 
stacji roboczych i urządzeń wielofunkcyjnych, umożliwiają-
cych obsługę systemu na wydziałach oraz administrowanie 
nim, to dodatkowe 1,8 mln zł.

Opisane działania zasługują na uwagę zarówno ze wzglę-
du na rozmach, jak i zakres podejmowanych przedsięwzięć. 
Efektem jest bardzo nowoczesna, bezpieczna i skalowalna in-
frastruktura teleinformatyczna – rozwiązanie, które może być 
podstawą do kolejnych, jeszcze ambitniejszych projektów.

Data processing environment
Two Data Processing Centres (DPCs) have been 

established. The centres hold equipment which allows for 
creation of virtual servers, as well as data and backup copy 
storage for over thirty servers in operation at the outset 
of project implementation. The applied solution renders 
expansion easy by means of new add-on device elements.

ICt structure management
An ICT infrastructure management platform has been 

created to constantly monitor the devices and ongoing 
processes as well as enable system efficiency analysis. A 
service order registration and management system has 
been implemented, which allows for simplification and 
standardisation of communication between end users and 
IT system administrators.

Integrated It System (IItS)
Worth ca. PLN 5.8 million, the project concerns an 

integrated system for administration and student services 
(complete with server, storage and network equipment), 
enabling regulation of intra-University administrative 
operations (Simple.ERP) as well as standardisation and 
enhancement of student services (Uczelnia.XP). Thanks to 
Virtual University, students have online access to updated 
information through a network of internet kiosks located 
at all University sites – additional physical elements of the 
project implementation. The purchase of internet kiosks, 
workstations and multi-function appliances, which enable 
system maintenance and administration at faculty sites has 
meant an additional PLN 1.8 million. 

The above activities merit attention both on account 
of their volume and range. The result is a state-of-the-art, 
secure and scalable IT infrastructure – a solution to provide 
a springboard to other, even more ambitious, projects.





Wydziały

FACULTIES



�2 Wydziały

KONtAKt
ul. Świętokrzyska 21 D
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 �0
fax �8 �1 3�� 71 08
e-mail: whum@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/whum

WŁADZE
Dziekan: dr hab. Janusz Detka, prof. UJK 
Prodziekan ds. Naukowych:
dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich:
dr Tomasz Chrząstek
Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy z Zagranicą:
dr Marzena Marczewska

Wydział Humanistyczny

FACULTY OF HUMANITIES

CONtACt US
ul. Świętokrzyska 21 D
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 �0
fax �8 �1 3�� 71 08
e-mail: whum@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/whum

AUtHOrItIES
Dean: Assoc. Prof. Janusz Detka, Ph.D. habil.
Deputy Dean for research:
Assoc. Prof. Lidia Michalska-Bracha, Ph.D. habil.
Deputy Dean for teaching and Student Affairs:
Tomasz Chrząstek, Ph.D.
Deputy Dean for General Affairs and International 
Cooperation: Marzena Marczewska, Ph.D.



�3Wydziały

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
doktora habilitowanego 
– nauk humanistycznych w zakresie historii
doktora 
– nauk humanistycznych w zakresie historii 
– nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
– nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Studia doktoranckie
– nauki humanistyczne – historia
– nauki humanistyczne – językoznawstwo
– nauki humanistyczne – literaturoznawstwo

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 1��
profesorów zwyczajnych: 1�
profesorów nadzwyczajnych: 3�
adiunktów: 73
starszych wykładowców: 15
asystentów: �
wykładowców: �

StrUKtUrA

INStYtUt BIBLIOtEKOZNAWStWA I DZIENNIKArStWA
ul. Świętokrzyska 21D, 25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 �2, 
fax �8 �1 3�� 71 �3,
e-mail: ibib@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ibib

Dyrektor: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Bibliologii i Informatologii
Zakład Medioznawstwa 
Zakład Dziennikarstwa
Zakład Historii Prasy i Książki

INStYtUt FILOLOGII OBCYCH
Świętokrzyska 21D, 25-�06 Kielce 
tel. �8 �1 3�� 71 31, �8 �1 3�� 68 00
e-mail: ifo@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifo

the Faculty’s rights to confer 
degrees of doctor habilitated (higher doctorate)
– in the humanities, the field of History
doctoral degrees
– in the humanities, the field of History
– in the humanities, the field of Linguistics
– in the humanities, the field of Literary Studies

Doctoral programmes
– in the humanities, the field of History 
– in the humanities, the field of Linguistics
– in the humanities, the field of Literatury studies

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 1��
full professors: 1�
associate professors: 3�
assistant professors: 73
senior lecturers: 15
assistant lecturers: �
lecturers: �

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF LIBrArY SCIENCE AND JOUrNALISM
ul. Świętokrzyska 21D, 25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 �2, 
fax �8 �1 3�� 71 �3,
e-mail: ibib@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ibib

Head of the Institute: Assoc. Prof. Jolanta Chwastyk- 
-Kowalczyk, Ph.D. habil.

Units:
Department of Bibliology and Information Science
Department of Media Studies
Department of Journalism
Department of Press and Book History

INStItUtE OF MODErN LANGUAGES
Świętokrzyska 21D, 25-�06 Kielce 
tel. �8 �1 3�� 71 31, �8 �1 3�� 68 00
e-mail: ifo@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifo
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Dyrektor: dr hab. Kazimierz Luciński, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Literatury
Zakład Językoznawstwa
Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych
Zakład Przekładoznawstwa i Kultury

INStYtUt FILOLOGII POLSKIEJ
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 20
fax �8 �1 3�� 71 2�
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp

Dyrektor: dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Literatury po 1�18 roku i Teorii Literatury
Zakład Historii Literatury do 1�18 roku
Zakład Badań Kulturowych
Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej
Zakład Komunikacji Językowej 
Zakład Edukacji Polonistycznej

INStYtUt HIStOrII
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce 
tel. �8 �1 3�� 73 06, �8 �1 3�� 73 10/11
fax �8 �1 3�� 73 07
e-mail: Instytut.Historii@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

Dyrektor: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Historii Starożytnej
Zakład Historii Średniowiecznej
Zakład  Historii XVI-XVIII wieku
Zakład  Historii XIX stulecia

Head of the Institute: Assoc. Prof. Kazimierz Luciński, Ph.D. habil.

Units:
Department of Literature
Department of Linguistics
Department of Foreign Language Teaching
Department of Translation Studies and Culture

INStItUtE OF POLISH StUDIES
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 20
fax �8 �1 3�� 71 2�
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifp

Head of the Institute: Assoc. Prof. Piotr Zbróg, Ph.D. habil

Units:
Department of Post-1�18 Literature and Literary Theory
Department of Pre-1�18 Literary History
Department of Cultural Studies
Department of Contemporary Polish Language and its 
History
Department of Linguistic Communication
Department of Polish Studies Teaching

INStItUtE OF HIStOrY
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce 
tel. �8 �1 3�� 73 06, �8 �1 3�� 73 10/11
fax �8 �1 3�� 73 07
e-mail: Instytut.Historii@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

Head of the Institute: Assoc. Prof. Beata Wojciechowska, 
Ph.D., habil.

Units: 
Department of Ancient History
Department of Medieval History 
Department of 16th-18th Cent. History 
Department of 1�th Cent. History 
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Zakład Historii Polski i Powszechnej 1�18-1��5
Zakład Historii po roku 1��5
Zakład Nauk Pomocniczych Historii
Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Filologia polska (studia I stopnia stacjonarne) – filologia 
polska z komunikacją medialną, filologia polska z językiem 
angielskim, redakcyjno-wydawnicza, filologia polska z lo-
gopedią
Filologia polska (studia I stopnia niestacjonarne) – filolo-
gia polska z komunikacją medialną, filologia polska z logo-
pedią
Filologia polska (studia II stopnia stacjonarne) – filologia 
polska specjalizacja nauczycielska, filologia polska z języko-
wym kształtowaniem wizerunku, filologia polska z dzienni-
karstwem, menadżer kultury, media i reklama
Filologia polska (studia II stopnia niestacjonarne) – filo-
logia polska specjalizacja nauczycielska, filologia polska 
z językowym kształtowaniem wizerunku, filologia polska 
z dziennikarstwem
Filologia (studia I stopnia stacjonarne) – filologia rosyjska, 
filologia rosyjska z przekładoznawstwem, język rosyjski bi-
znesu, filologia angielska, filologia germańska, filologia ger-
mańska – międzynarodowa komunikacja turystyczna
Filologia (studia I stopnia niestacjonarne) – filologia angielska
Filologia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) – 
filologia angielska z translatoryką, filologia angielska – spe-
cjalizacja nauczycielska
Filologia (studia II stopnia stacjonarne) – filologia rosyjska 
z przekładoznawstwem
Filologia (studia II stopnia niestacjonarne) – język rosyjski 
biznesu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stop-
nia stacjonarne i niestacjonarne) – dziennikarstwo prasowe, 
dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stop-
nia stacjonarne i niestacjonarne) – dziennikarstwo prasowe, 
dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo internetowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne) – biblioteki szkolne i publiczne, 
zarządzanie informacją, biblioteka i nowe media

Department of 1�18-1��5 Polish and General History 
Department of Post-1��5 History 
Department of Auxiliary Sciences of History
Department of History and Social Science Teaching

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES
Field of study – Specialties

Polish Studies (full-time first-cycle) – Polish Studies with 
Media Communications, Polish Studies with the English 
Language, Editorship and Publishing, Polish Studies in 
Speech Therapy
Polish Studies (part-time first-cycle) – Polish Studies with 
Media Communications, Polish Studies in Speech Therapy
Polish Studies (full-time second-cycle) – Polish Studies, 
Specialty: Teaching, Polish Studies with Linguistic Image 
Modelling, Polish Studies with Journalism, Manager of 
Culture, Media and Advertising
Polish Studies (part-time second-cycle) – Polish Studies, 
Specialty: Teaching, Polish Studies with Linguistic Image 
Modelling, Polish Studies with Journalism
Language Studies (full-time first-cycle) – Russian Studies, 
Russian Studies with Translation Studies, Russian for 
Business, English Studies, German Studies, German Studies 
with International Communication for Tourism
Language Studies (part-time first-cycle) – English Studies
Language Studies (full- and part-time second-cycle) 
– English Studies with Translation Studies, English Studies 
– Specialty: Teaching
Language Studies (full-time second-cycle) – Russian 
Studies with Translation Studies
Language Studies (part-time second-cycle) – Russian for 
Business
Journalism and Social Communication (full- and part-
time first-cycle) – Press Journalism, Radio Journalism, 
Online Journalism
Journalism and Social Communication (full- and part-
time second-cycle) – Press Journalism, Radio Journalism, 
Online Journalism
Scientific Information and Library Science (full-time 
first cycle) – School and Public Libraries, Information 
Management, Librarianship and the New Media



�6 Wydziały

Historia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego, dzie-
dzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, specjalizacja 
nauczycielska
Historia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) – 
historia kultury i zarządzanie jej dobrami, edytorstwo nauko-
we, specjalizacja nauczycielska
Militarystyka historyczna (studia I stopnia stacjonarne) 
– bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie, woj-
skowe dziedzictwo kulturowe
Organizacja turystyki historycznej (studia I stopnia sta-
cjonarne i niestacjonarne) – turystyka krajów europejskich 
i śródziemnomorskich, krajoznawstwo

BADANIA NAUKOWE

INStYtUt FILOLOGII POLSKIEJ
• aksjologia literacka
• antropologia kultury literackiej (wiedza, gust, kompeten-

cja, ideologia)
• Biblia w literaturze polskiej (płaszczyzny obecności, funk-

cje nawiązań)
• futuryzm polski
• Holocaust w poezji niemieckojęzycznej
• intersemiotyczne relacje między sztuką/literaturą „wyso-

ką” i „niską”
• kategorie kultury w literaturze staropolskiej
• kultura i literatura popularna od międzywojnia do czasów 

najnowszych
• kultura i literatura regionalna
• kultura literacka, materialna i umysłowa XVI-XVIII w.
• literatura a mass media
• polska zagadka literacka
• polsko-czeskie związki kulturalno-literackie
• recepcja i oddziaływanie sztuk pięknych w literaturze
• staropolskie kalendarze
• życie literackie i kulturalne na ziemiach polskich w XIX 

wieku i na początku XX wieku
• twórczość pisarzy XX wieku (Witolda Gombrowicza, Emila 

Zegadłowicza, Aleksandra Wata, Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego, Czesława Miłosza)

History (full- and part-time first-cycle) – History and Culture 
of Anglophone States, Cultural Heritage: Protection and 
Promotion, History for Teachers
History (full- and part-time  second-cycle) – History of 
Culture and Heritage Management, Academic Editorship, 
History for Teachers
History of Military technology (full-time first cycle) – 
Contemporary Military Security, Military Cultural Heritage
Heritage tourism Organisation (full- and part-time first-
cycle) – European and Mediterranean Tourism, Regional 
Tourism

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF POLISH StUDIES
• Literary axiology
• Anthropology of literary culture (knowledge, taste, 

competence, ideology)
• The Bible in Polish literature (levels of presence, referencing 

functions)
• Polish futurism
• The Holocaust in German-language poetry
• Intersemiotic relations between high and popular culture/

literature
• Cultural categories in Old-Polish literature
• Interwar and contemporary popular literature and culture 
• Regional culture and literature
• 17-18th cent. literary, material and intellectual culture
• Literature and mass media
• Polish literary riddle
• Polish and Czech cultural and literary connections 
• Reception and influence of fine arts on literature
• Old-Polish calendars
• 1�th cent. to early 20th cent. Polish literary and cultural 

life 
• Polish 20th cent. writers (Witold Gombrowicz, Emil 

Zegadłowicz, Aleksander Wat, Gustaw Herling-Grudziński, 
Czesław Miłosz)



�7Wydziały

• życie teatralne w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego (m.in. działalność Stanisławy Wysockiej)

• życie literackie w okresie PRL-u 1���-1�8�
• konwencje literackie w twórczości wybranych współczes-

nych prozaików (takich jak: Andrzej Szczypiorski, Jerzy 
Pilch, Andrzej Stasiuk, Maciej Słomczyński, Wiesław My-
śliwski, Edmund Niziurski, Tadeusz Nowak) 

• zjawiska groteski w prozie Witolda Gombrowicza, Stani-
sława Dygata, Jerzego Andrzejewskiego, Stanisława Zie-
lińskiego, Krzysztofa K. Baczyńskiego, Artura Sandauera 
oraz Konstantego I. Gałczyńskiego)

• twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego
• współczesna proza dla młodzieży
• polsko-żydowski dialog kulturowy
• składnia, stylistyka, frazeologia, onomastyka, etymologia 

ludowa, dialektologia, etnolingwistyka, leksykologia i lek-
sykografia, wariantywność współczesnej polszczyzny

• badania nad różnymi aspektami funkcjonowania języka 
w komunikacji, zaburzeniami w komunikacji

• język – literatura – kultura w edukacji polonistycznej

INStYtUt BIBLIOtEKOZNAWStWA I DZIENNIKArStWA
• książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku 

tom 6 czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie
• współczesny polski system komunikowania masowego
• prasa polskiej emigracji w XX wieku
• kultura książki w Polsce XIX-XXI wieku
• kobiety w kulturze artystycznej Lwowa do 1�3� roku

INStYtUt HIStOrII
• dzieje kultury starożytnej
• mit i religia w świecie grecko-rzymskim
• antyczne kulty wojenne
• Orient w kulturze antycznej  i chrześcijańskiej 
• starożytne hutnictwo żelaza w Europie i Polsce
• historia badań archeologicznych
• dzieje społeczno-kulturalne Środkowej Europy
• świadomość prawna w Polsce i krajach ościennych
• komunikacja społeczna w średniowieczu – rola kazno-

dziejstwa
• wojna i rycerstwo w przemianach świata średniowiecznego
• chrześcijaństwo a kultura popularna – wzajemne relacje
• rozwój horyzontu geograficznego
• kartograficzny obraz świata

• The interwar theatre (Stanisława Wysocka)
• Literature in People’s Republic of Poland (1���-1�8�)
• Literary conventions in selected contemporary prose 

(Andrzej Szczypiorski, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, Maciej 
Słomczyński, Wiesław Myśliwski, Edmund Niziurski, 
Tadeusz Nowak)

• Grotesque in prose by Witold Gombrowicz, Stanisław 
Dygat, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Zieliński, Krzysztof 
K. Baczyński, Artur Sandauer and Konstanty I. Gałczyński)

• Writers of Świętokrzyskie region 
• Contemporary young adult fiction
• Polish-Jewish cultural dialogue
• Syntax, stylistics, phraseology, onomastics, folk etymology, 

dialectology, ethnolinguistics, lexicology and lexicography, 
varieties of contemporary Polish

• Studies in selected aspects of language functions in 
communication and miscommunication

• Language, literature and culture in teaching Polish 
Studies

INStItUtE OF LIBrArY SCIENCE AND JOUrNALISM
• Polish books in 18th cent. press advertisements: Vol. 6 

“Warsaw Periodicals and Ephemeral Publications”
• Polish contemporary system of mass communications
• 20th cent. Polish émigré press
• 1�th cent.-21st cent. book culture in Poland
• Women in pre-1�3� Lvov art culture 

INStItUtE OF HIStOrY
• Ancient cultures 
• Myths and religion in Greco-Roman world
• Antique war cults
• The Orient in ancient and Christian culture
• Ancient iron smelting in Poland and Europe 
• History of archaeological research 
• Social and cultural history of Central Europe
• Legal awareness in Poland and neighbouring countries 
• Medieval social communications: the role of preaching
• War and chivalry in changes of Medieval world
• Christianity and popular culture: mutual relations
• Expansion of geographical horizons
• Cartographic view of the world 
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Studenci filologii angielskiej podczas obozu naukowego w Londynie
Students of the English Philology during the scientific camp in London
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• gospodarka i społeczeństwo w dobie szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej

• bractwa religijne w okresie wczesnej nowożytności
• podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku
• spław wiślany w połowie XVIII wieku
• przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w Europie 

Środkowo-Wschodniej w XIX wieku
• przemysł, nauka i technika w Europie na przełomie XVIII 

i XIX wieku
• polska diaspora na Zachodzie Europy i w Imperium Rosyjskim
• dzieje społeczno-polityczne Królestwa Polskiego i Ziem 

Zabranych (1815-1�15)
• Rosjanie w Królestwie Polskim
• służba Polaków w armii rosyjskiej
• dzieje polskich walk o niepodległość
• ziemie polskie w czasie I wojny światowej
• społeczeństwo polskie w XX wieku (szczególnie ziemia-

nie, chłopi, drobnomieszczaństwo, duchowieństwo kato-
lickie) 

• gospodarka II Rzeczypospolitej; Żydzi na Kielecczyźnie 
w okresie międzywojennym

• historia kobiet polskich w XX wieku
• dzieje Lwowa w XIX i XX wieku
• polskie władze cywilne i wojskowe na uchodźstwie i ich 

powojenne dzieje
• dzieje Polski po II wojnie światowej
• historia Kościoła katolickiego w Polsce po 1��5 roku
• wybrane problemy ze współczesnych dziejów Stanów 

Zjednoczonych
• astrologia i ziołolecznictwo w XV-XVI stuleciu
• późnośredniowieczne i wczesnonowożytne inwentarze 

mienia i testamenty 
• źródła do dziejów emigracji ze Szkocji, problemy etniczne 

i wyznaniowe na Wyspach Brytyjskich
• historiografia i inteligencja polska w dobie zaborów oraz 

I wojny światowej 
• dzieje polskiej edukacji historycznej w XVI-XX wieku; 

historia kształcenia nauczycieli w XIX-XXI wieku; polska 
dydaktyka historii w II. połowie XX wieku; historia historio-
grafii i metodologii historii

• wielokulturowość w edukacji historycznej; współczesna 
edukacja obywatelska

• Economy and society in nobles’ Commonwealth of 
Poland

• Early modern religious brotherhoods 
• Material divisions of 17th cent. crown nobility 
• Mid-18th cent. Vistula river raftsmanship 
• 1�th cent. political, social and economic transformations 

in Central and Eastern Europe
• Industry, science and technology in Europe at the turn of 

1�th cent.
• Polish diaspora in Western Europe and Russian Empire
• Social and political history of Kingdom of Poland and 

Western Krai (1815-1�15)
• Russians in Kingdom of Poland
• Polish soldiers in Russian army
• Polish struggle for independence
• Polish lands in WW1
• 20th cent. Polish society (gentry, peasantry, townsfolk, 

Roman Catholic clergy)
• Economy of the Second Polish Republic; Jewry in interwar 

Kielce region 
• 20th cent. history of Polish women
• 1�th cent.-20th cent. history of Lvov 
• Polish civil and military authorities in exile and their post-

war history
• Post-WW2 Poland
• Post-1��5 history of Roman Catholic Church in Poland
• Selected problems in contemporary history of the USA
• 15th cent.-16th cent. astrology and herbalism
• Late medieval and early modern property inventories and 

testaments
• Sources for history of Scottish emigration; ethnic and 

denominational problems of the British Isles
• Historiography and Polish intelligentsia under partitions 

and during WW1
• 16th cent.-20th cent. history of Polish historical education; 

1�th cent.-20th cent. history of teacher education; late 20th 
cent. Polish historical education; history of historiography 
and history methodologies

• Multiculturalism in historical education; contemporary 
civic education
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• historia szkolnictwa średniego, oświaty i wychowania 
w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku; historia 
szkolnictwa średniego na prawobrzeżnej Ukrainie w I poło-
wie XIX wieku; dzieje Polaków na Ukrainie w XIX-XX wieku

• różne formy popularyzacji historii w latach 1�60-1�66
• historia kultury i sztuki nowożytnej; architektura północ-

nej Małopolski od wczesnego średniowiecza do XX wieku; 
mecenat artystyczny w nowożytnej Rzeczypospolitej

INStYtUt FILOLOGII OBCYCH
• językowy obraz świata i komunikacja międzykulturowa 
• przekład w aspekcie kognitywno-komunikacyjnym
• lingwistyka tekstu
• analiza typologiczna rosyjskiego i polskiego dyskursu 

publicznego 
• angielskie językoznawstwo współczesne, pragmatyka i te-

oria relewancji
• angielskie językoznawstwo historyczne, pragmatyka i se-

mantyka historyczna
• transfer leksykalno-syntaktyczny w procesie translacji
• palatalność w językach polskim i angielskim
• językoznawstwo korpusowe
• związek języka i kultury w inskrypcjach nagrobnych
• literatura rosyjska XIX-XX wieku oraz przełomu XX i XXI 

wieku
• związki rosyjskiej romantycznej powieści historycznej 

z literaturą zachodnioeuropejską
• recepcja zachodnioeuropejskiej prozy gotyckiej w Rosji 

w pierwszej połowie XIX wieku
• problematyka syberyjska w literaturze rosyjskiej XIX wieku 
• literatura rosyjska XX wieku w Rosji na emigracji
• rosyjska literatura kobieca
• badania komparatystyczne nad współczesną literaturą an-

gielską i niemiecką oraz jej recepcja w kulturze polskiej
• niemiecka mistyka baroku
• twórczość XVII i XIX-wiecznych pisarek angielskich i jej 

wpływ na emancypację kobiet
• kultura i literatura angielska i niemiecka w XVIII wieku 

w prasie polskiej
• literatura angielska w Polsce doby oświecenia
• amerykańska poezja ekfrastyczna XX i XXI wieku

• history of secondary schooling, education and upbringing 
in Kingdom of Poland in 1�th cent. and early 20th cent.; 
history of secondary school education in right-bank 
Ukraine until mid-1�th cent.; 1�th cent.-20th cent. history 
of Poles in Ukraine

• Various forms of popularising history in 1�60-1�66
• History of modern culture and arts; architecture of northern 

Lesser Poland from early Middle Ages to 20th cent.; arts 
patronage in modern–period Commonwealth of Poland 

INStItUtE OF MODErN LANGUAGES
• Linguistic world image and intercultural communication
• Cognitive and communicative aspects of translation
• Textual linguistics
• Typological analysis of Russian and Polish public discourse
• Contemporary English linguistics, pragmatics and 

relevance theory
• English historical linguistics, historical pragmatics and 

semantics
• Lexical and syntactic transfer in translation processes
• Palatalisation in Polish and English
• Corpus linguistics
• Language and culture connections in tombstone 

inscriptions
• 1�th cent.-20th cent. Russian literature; Russian literature 

at the turn of 21st cent.
• Connections between Russian historical romance and 

Western European novel
• Reception of Western European gothic in Russia until mid-

1�th cent.
• Problems of Siberia in 1�th cent. Russian literature
• 1�th cent. Russian literature in Russia and in exile
• Russian women’s writing
• Comparative studies of English and German literature; 

reception in Polish culture
• German Baroque mysticism
• 17th cent.-1�th cent. English women’s writing and its 

influence on women’s emancipation
• English and German culture and literature in 18th cent. 

Polish press
• English literature in Polish Enlightenment 
• 20th cent.-21st cent. American ekphrastic poetry  
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• uniwersalny model kształtowania komunikatywnej kom-
petencji w języku obsługującym sferę biznesu i komercję

• sprawności językowe i nawyki oraz taktyka komunikacji 
językowej

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 27

(HISZPANIA) Uniwersytet w Vigo
(ŁOTWA) Uniwersytet Augavpils
(WIELKA BRYTANIA) North Highland College 
(WŁOCHY) Universita degli Studi di Ferrara
(DANIA) Odense Seminarium
(SŁOWACJA) Matej Bel Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy 
(NIEMCY) Universität Osnabrűck
(WŁOCHY) Uniwersytet degli Studi Della Tuscia Viterbo
(LITWA) Uniwersytet Wileński Filia w Kownie
(CHORWACJA) University of Zagreb
(CZECHY) Univerzita Palackeho w Olomoucu
(LITWA) Uniwersytet Wileński 
(NIEMCY) Uniwersytet Duisburg Essen
(SŁOWACJA) Uniwersytet w Ruzomberoku
(CZECHY) Uniwersytet w Pardubicach
(HISZPANIA) University of Huelva
(PORTUGALIA) University of Coimbra
(WŁOCHY) Turin State University
(HISZPANIA) Universidad de Salamanca

• Universal model of business and commerce 
communication skills modelling 

• Language skills and habits vs. language communication 
tactics

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 27

(SPAIN) University of Vigo
(LATVIA) University Daugavpils
(GREAT BRITAIN) North Highland College
(ITALY) Universitŕ degli Studi di Ferrara
(DENMARK) Odense Seminarium
(SLOVAKIA) Matej Bel University Banská Bystrica
(GERMANY) Universität Osnabrűck
(ITALY) Universitŕ degli Studi della Tuscia Viterbo
(LITHUANIA) Vilnius University, Kaunas Branch
(CROATIA) University of Zagreb
(CZECH REPUBLIC) Univerzita Palackeho Olomouc
(LITHUANIA) Vilnius University 
(GERMANY) University Duisburg Essen
(SLOVAKIA) Catholic University in Ružomberok
(CZECH REPUBLIC) University of Pardubice
(SPAIN) University of Huelva
(PORTUGAL) University of Coimbra
(ITALY) Turin State University
(SPAIN) Universidad de Salamanca
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KONtAKt
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 3�
fax �8 �1 3�� 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wmp

WŁADZE
Dziekan: dr hab. Teodora Król, prof. UJK
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK
Prodziekan ds. Dydaktycznych:
dr Marta Repelewicz
Prodziekan ds. Studenckich:
dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES

CONtACt US
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 3�
fax �8 �1 3�� 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wmp

AUtHOrItIES
Dean: Assoc. Prof. Teodora Król, Ph.D. habil.
Deputy Dean for General Affairs:
Assoc. Prof. Barbara Barszcz, Ph.D. habil.
Deputy Dean for teaching:
Marta Repelewicz, Ph.D.
Deputy Dean for Student Affairs:
Assoc. Prof. Anna Świercz, Ph.D. habil., Eng.
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Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego
– w zakresie fizyki
doktora
– nauk biologicznych w zakresie biologii
– nauk chemicznych w zakresie chemii
– nauk fizycznych w zakresie fizyki
– nauk o Ziemi w zakresie geografii
 
Studia doktoranckie
– nauki przyrodnicze – biologia
– nauki przyrodnicze – chemia
– nauki fizyczne – fizyka
– geografia, geologia – geografia

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 1�2
profesorów zwyczajnych: 20
profesorów nadzwyczajnych: 38
profesorów wizytujących: 1
docentów: �
adiunktów: 82
starszych wykładowców: 22
asystentów: 2�
instruktorów: 1

StrUKtUrA

INStYtUt MAtEMAtYKI
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 50
fax �8 �1 3�� 62 5�
e-mail: imat@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/imat

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Adam Idzik 

Jednostki:
Zakład Analizy Matematycznej
Zakład Algebry i Topologii

the Faculty’s rights to confer 
degrees of doctor habilitated (higher doctorate)
– in the field of Physics
doctoral degrees
– in biological sciences, the field of Biology
– in chemical sciences, the field of Chemistry
– in physical sciences, the field of Physics
– in earth sciences, the field of Geography

Doctoral programmes:
– in natural sciences, the field of Biology
– in natural sciences, the field of Chemistry
– in physical sciences, the field of Physics
– in geography – the fields of Geology and Geography 

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 1�2
full professors: 20
associate professors: 38
visiting professors: 1
associate professors (teaching position): �
assistant professors: 82
senior lecturers: 22
assistant lecturers: 2�
instructors: 1

FACULtY StrUCtUrE 

INStItUtE OF MAtHEMAtICS
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 50
fax �8 �1 3�� 62 5�
e-mail: imat@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/imat

Head of the Institute: Prof. Adam Idzik, Ph.D. habil.

Units:
Department of Mathematical Analysis 
Department of Algebra and Topology
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Zakład Dydaktyki Matematyki i Technologii Informacyjnej
Zakład Matematyki Stosowanej
Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki

INStYtUt FIZYKI
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� �0/�1
fax �8 �1 3�� 6� �3
e-mail: ifiz@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifiz

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Marek Pajek

Jednostki:
Zakład Astrofizyki
Zakład Fizyki Atomowej
Zakład Fizyki Jądrowej
Zakład Fizyki Komputerowej
Zakład Fizyki Medycznej
Zakład Fizyki Molekularnej
Zakład Fizyki Teoretycznej
Zakład Informatyki

INStYtUt BIOLOGII
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 �3/��
fax �8 �1 3�� 62 �2
e-mail: ibiol@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ibiol

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Jan Pilarski

Jednostki:
Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców
Zakład Ochrony Przyrody
Zakład Botaniki
Zakład Fizjologii Roślin
Zakład Biochemii i Genetyki
Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Department of School Mathematics and Information Technology
Department of Applied Mathematics 
Department of Probability Calculus and Statistics

INStItUtE OF PHYSICS
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� �0/�1
fax �8 �1 3�� 6� �3
e-mail: ifiz@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ifiz

Head of the Institute: Prof. Marek Pajek, Ph.D. habil.

Units:
Department of Astrophysics
Department of Atomic Physics 
Department of Nuclear Physics 
Department of Computer Physics 
Department of Medical Physics 
Department of Molecular Physics 
Department of Theoretical Physics 
Department of Information Technology

INStItUtE OF BIOLOGY
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 62 �3/��
fax �8 �1 3�� 62 �2
e-mail: ibiol@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ibiol

Head of the Institute: Prof. Jan Pilarski, Ph.D. habil.

Units:
Department of Comparative Vertebrate Anatomy 
Department of Nature Conservation 
Department of Botany
Department of Plant Physiology
Department of Biochemistry and Genetics
Department of Zoology and School Biology 
Department of Ecology and Environmental Protection
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Zakład Mikrobiologii
Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej
Zakład Fizjologii Zwierząt
Pracownia Radiobiologii i Immunologii

INStYtUt CHEMII
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 70 01
fax �8 �1 3�� 70 62
e-mail: ichem@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ichem

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Zdzisław Migaszewski

Jednostki:
Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Fizycznej
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zakład Chemii Organicznej
Zakład Fizyki Chemicznej
Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska
Zakład Technologii Chemicznej

INStYtUt GEOGrAFII
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 63 72
fax �8 �1 3�� 63 73
e-mail: igeo@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/igeo

Dyrektor: dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej
Pracownia Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Śro-
dowiska
Zakład Hydrologii i Geoinformacji

Department of Microbiology
Department of Cell Biology and Electron Microscopy
Department of Animal Physiology 
Sub-Department of Radiobiology and Immunology

INStItUtE OF CHEMIStrY
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 70 01
fax �8 �1 3�� 70 62
e-mail: ichem@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ichem

Head of the Institute: Prof. Zdzisław Migaszewski, Ph.D. habil.

Units:
Department of Analytical Chemistry 
Department of Physical Chemistry 
Department of Inorganic Chemistry 
Department of Organic Chemistry 
Department of Chemical Physics 
Department of Geochemistry and Environmental Protection
Department of Chemical Technology

INStItUtE OF GEOGrAPHY
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 63 72
fax �8 �1 3�� 63 73
e-mail: igeo@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/igeo

Head of the Institute:
Assoc. Prof. Tadeusz Ciupa, Ph.D. habil.

Units:
Department of Regional Studies and Land Management 
Sub-Department of Bioclimatology and Regional 
Climatology
Department of Social and Economic Geography 
Department of Geomorphology, Geoarcheology and 
Environmental Modelling
Department of Hydrology and Geoinformation
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Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych
Zakład Turystyki i Dydaktyki

KAtEDrA OCHrONY I KSZtAŁtOWANIA śrODOWISKA
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 18
fax �8 �1 3�� 6� 18
e-mail: ios@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ios

Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

Jednostki:
Zakład Biogeochemii i Ekosystemów Lądowych
Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska
Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego

OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Biologia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– biologia ogólna, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
Biologia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– biologia środowiskowa, biologia medyczna z elementa-
mi diagnostyki, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, 
specjalizacja nauczycielska
Biotechnologia (studia I stopnia stacjonarne, studia I stop-
nia stacjonarne w języku angielskim, studia II stopnia sta-
cjonarne) 
Chemia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– analiza chemiczna, chemia techniczna, chemia kosme-
tyczna, analityka środowiska
Chemia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– analiza chemiczna, analityka środowiska, chemia kosme-
tyczna, chemia techniczna, fizykochemia-adsorpcja, chro-
matografia, spektroskopia, specjalizacja nauczycielska
Fizyka (studia I stopnia stacjonarne) – fizyka medyczna, 
fizyka z informatyką
Fizyka (studia II stopnia stacjonarne) – fizyka medyczna, 
fizyka z informatyką

Teaching and Research Laboratory Group
Department of Tourism and Teaching Methodology

CHAIr OF ENVIrONMENtAL PrOtECtION AND MODELLING
ul. Świętokrzyska 15
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 18
fax �8 �1 3�� 6� 18
e-mail: ios@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ios

Head of the Chair: Prof. Marek Jóźwiak, Ph.D. habil.

Units:
Department of Biogeochemistry and Land Ecosystems
Department of Geoecology and Environmental Monitoring 
Department of Soil Protection and Cultural Landscape

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES
Field of study – Specialties 

Biology (full- and part-time first-cycle) – General Biology, 
Ecology and Natural Resources Management
Biology (full- and part-time second-cycle) – Environmental 
Biology, Medical Biology with Elements of Diagnostics, 
Ecology and Natural Resources Management, Biology for 
Teachers
Biotechnology (full-time first-cycle, full-time first-cycle in 
English, full-time second-cycle*)
Chemistry (full- and part-time first-cycle) – Chemical 
Analysis, Technical Chemistry, Cosmetic Chemistry, 
Environmental Analysis
Chemistry (full- and part-time second-cycle) – Chemical 
Analysis, Environmental Analysis, Cosmetic Chemistry, 
Technical Chemistry, Physico-Chemistry – Adsorption, 
Chromatography, Spectroscopy, Chemistry for Teachers
Physics (full-time first-cycle) – Medical Physics, Physics with 
Information Technology
Physics (full-time second-cycle) – Medical Physics, Physics 
with Information Technology
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Laboratorium Instytutu Chemii
A laboratory at the Institute of Chemistry
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Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie stacjonar-
ne i niestacjonarne) – elektroradiologia, fizyka medyczna
Informatyka (studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i nie-
stacjonarne) – teleinformatyka, technologie informatyczne
Informatyka i ekonometria (studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne) – analiza danych, projektowanie i progra-
mowanie systemów informatycznych
Geografia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– geografia ogólna, geografia z przyrodą, geografia z turystyką
Geografia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– geografia z turystyką, geografia z gospodarką przestrzen-
ną, geografia ogólna, specjalizacja nauczycielska
Matematyka (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– nauczanie matematyki, zastosowania matematyki
Matematyka (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonar-
ne) – nauczanie matematyki, zastosowania matematyki
Ochrona środowiska (studia I stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne) – zarządzanie środowiskowe, rekultywacja tere-
nów poprzemysłowych
Ochrona środowiska (studia II stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne) – monitoring środowiska

BADANIA NAUKOWE

INStYtUt MAtEMAtYKI

• algebra topologiczna, teoria mnogości, topologia
• teoria mnogości, topologia, analiza funkcjonalna
• analiza matematyczna – równania różniczkowe cząstko-

we, stochastyczne równania różniczkowe, analiza zespo-
lona, równania funkcyjne

• dydaktyka matematyki i technologii informacyjnej – ro-
zumienia oraz kształtowania pojęć matematycznych, kon-
cepcji, mechanizmów oraz uwarunkowań wyzwalania 
aktywności uczniów w różnych momentach tworzenia 
wiedzy matematycznej i posługiwania 

• matematyka stosowana – analiza nieliniowa, matematyka 
dyskretna, teoria gier, ekonomia matematyczna, równania 
funkcyjne wielu zmiennych

• rachunek prawdopodobieństwa i statystyki – stochastycz-
ne równania ewolucyjne, statystyka matematyczna

technical Physics (full- and part-time first-cycle engineer’s 
programmes) – Electroradiology, Medical Physics, 
Information technology (full- and part-time first-cycle 
engineer’s programmes) – ICT, IT
Information technology and Econometrics (full- and 
part-time first-cycle) – Data Analysis, IT System Design and 
Programming 
Geography (full- and part-time first-cycle) – General 
Geography, Geography with Nature, Geography with 
Tourism
Geography (full- and part-time second-cycle) – Geography 
with Tourism, Geography with Land Management, General 
Geography, Geography for Teachers
Mathematics (full- and part-time first-cycle) – Mathematics 
for Teachers, Applied Mathematics
Mathematics (full- and part-time second-cycle) – 
Mathematics for Teachers, Applied Mathematics
Environmental Protection (full- and part-time first-
cycle) – Environmental Management, Post-Industrial Land 
Restoration
Environmental Protection (full- and part-time second-
cycle) – Environmental Monitoring 

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF MAtHEMAtICS

• Topological algebra, set theory, topology
• Set theory, topology, functional analysis
• Mathematical analysis: partial differential equations, 

stochastic differential equations, complex analysis, 
functional equations

• Mathematics and IT for teachers: understanding and 
shaping mathematical notions, concepts, mechanisms 
and student activity conditioning at various stages of 
mathematical knowledge formation and application

• Applied mathematics – non-linear analysis, discrete 
mathematics, game theory, mathematical economics, 
functional equations with many variables 

• Probability calculus and statistics: stochastic evolution 
equations, mathematical statistics
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INStYtUt FIZYKI 
• fizyka atomowa, fizyka zderzeń atomowych i zastosowań 

spektroskopii rentgenowskiej
• fizyka molekularna, dysocjacja jonów molekularnych 

w zderzeniach z elektronami swobodnymi zachodzącymi 
w warunkach niskotemperaturowej plazmy

• fizyka jądrowa wysokich energii, zderzenia jąder atomo-
wych przy wysokich energiach 

• astrofizyka – badania własności wielkoskalowych struktur 
we Wszechświecie

• fizyka komputerowa – teorie kilkuciałowe i mezoskopowe 
układy kwantowe, efektywne modele oddziaływań sil-
nych, komputerowy opis zderzeń relatywistycznych cięż-
kich jonów

• fizyka medyczna, wykorzystanie metod rentgenowskiej 
analizy fluorescencyjnej w badaniach biomedycznych; 
techniki obrazowania stosowane w diagnostyce i terapii 
medycznej

• fizyka stosowana
• fizyka teoretyczna, zderzenia jądrowe przy wysokich 

energiach i fizyka plazmy kwarkowo-gluonowej; teorie 
pól kwantowych, w tym statystycznej teorii pola i tzw. me-
tod nieperturbacyjnych; zjawiska transportu w układach 
membranowych, szczególnie dyfuzji anomalnej

• informatyka, teleinformatyka, cyfrowe przetwarzanie syg-
nałów i obrazów, kompresja danych, sieci teleinformatycz-
ne i transmisja danych

INStYtUt BIOLOGII
• anatomia porównawcza kręgowców
• biochemia
• biologia komórki
• botanika (algologia i in.)
• dydaktyka biologii 
• ekologia
• fizjologia roślin i zwierząt
• genetyka 
• immunologia
• mikrobiologia
• mykologia
• ochrona przyrody
• radiobiologia
• zoologia 

INStItUtE OF PHYSICS
• Atomic physics, atom collision physics and applications of 

X-ray spectroscopy
• Molecular physics, molecular ion dissociation in collisions 

with free electrons under conditions of low-temperature 
plasma

• High-energy nuclear physics, high-energy atom nucleus 
collisions 

• Astrophysics: properties of large-scale structures in the 
universe

• Computer physics: many-body and mesoscopic theories, 
quantum sets, effective strong interaction models, 
computer description of relativistic heavy-ion collisions 

• Medical physics, application of X-ray fluorescence analysis 
to biomedical testing; imaging techniques for diagnostics 
and medical therapy

• Applied physics  
• Theoretical physics, high-energy nucleus collisions and 

quark-gluon plasma physics; quantum field theory, 
including the statistical field theory and so-called non-
perturbing methods; transport phenomena in membrane 
systems, especially anomalous diffusion

• IT, ICT, digital signal and image processing, data 
compression, communications networks and data 
transmission

INStItUtE OF BIOLOGY
• Comparative vertebrate anatomy
• Biochemistry
• Cell biology  
• Botany (algology etc.)
• Biology teaching methods
• Ecology
• Plant and animal physiology
• Genetics
• Immunology
• Microbiology 
• Mycology
• Nature conservation
• Radiobiology 
• Zoology
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INStYtUt CHEMII
• chemiczna analiza zanieczyszczeń środowiska
• badania źródeł emisji i czasoprzestrzennego rozmieszcze-

nia zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym
• synteza, badanie właściwości i analiza wybranych sub-

stancji biologicznie czynnych
• korozja metali, stopów i materiałów; poszukiwanie no-

wych inhibitorów korozji i badania nad mechanizmem ich 
działania

• nanoporowate, uporządkowane materiały pochodzenia 
naturalnego: otrzymywanie, badanie właściwości i zasto-
sowanie w ochronie środowiska

• badanie mechanizmów otrzymywania koksów z węgli or-
tokoksowych i gazowo-koksowych

INStYtUt GEOGrAFII
• paleogeografia regionów fizycznogeograficznych oraz 

współczesne procesy morfogenetyczne
• hydrologia regionalna oraz ekspertyzy i modele w hydro-

logii
• klimatologia regionalna i kompleksowa oraz problemy 

fitoklimatologii i bioklimatologii człowieka

INStItUtE OF CHEMIStrY
• Chemical analysis of environmental pollution
• Research into emission sources and time and space 

pollutant distribution in natural environment
• Synthesis, property testing and analysis of selected 

biologically active substances
• Metal, alloy and material corrosion; search for new 

corrosion inhibitors and research into their operation 
mechanisms

• Nanoporous, ordered natural-origin materials: obtention, 
property testing and application in environmental 
protection

• Research into mechanisms of coke obtention from ortho- 
and gas-coking coals

INStItUtE OF GEOGrAPHY
• Paleogeography of physico-geographical regions and 

contemporary morphogenetic processes
• Regional hydrology; expert studies and models in 

hydrology
• Regional and complex climatology and problems of 

phytoclimatology and human bioclimatology

Laboratorium Instytutu Biologii
A laboratory at the Institute of Biology
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• ekologia i badania monitoringowe środowiska
• planowanie przestrzenne
• agroturystyka i działalność przemysłowo-usługowa
• filozoficzne uzasadnienia badań geograficznych
• dydaktyka geografii
• turyzm i krajoznawstwo

KAtEDrA OCHrONY śrODOWISKA
• ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną na tle dyna-

miki środowiska przyrodniczego
• wpływ poluantów na pokrywę glebową i zbiorowiska ro-

ślinne oraz specjacja pierwiastków w profilach glebowych
• wpływ antropopresji przemysłowo-turystycznej na dzie-

dzictwo geologiczne Jaskini Raj
• bioindykacja środowisk lądowych i wodnych na wybra-

nych wskaźnikach
• funkcjonowanie geoekosystemów naturalnych i antropo-

genicznych
• związki makrocykliczne – synteza i właściwości fizyko-

chemiczne
• właściwości termiczne oraz palność materiałów i nanoma-

teriałów polimerowych

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 16
(CYPR) University of Cyprus
(GRECJA) Aristotle University of Thessaloniki
(ŁOTWA) Uniwersytet Daugavpils
(NIEMCY) Uniwersytet Duisburg Essen
(NIEMCY) J.W. Goethe Uniwersytet we Frankfurcie n/M
(NIEMCY) Hochschule Mittweida
(NIEMCY) Fachhochschule Schmalkalden
(NORWEGIA)Uniwersytet w Bergen
(PORTUGALIA) University of Coimbra 
(SŁOWACJA) Matej Bel Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy
(WIELKA BRYTANIA) Uniwersytet Dundee
(WŁOCHY) Uniwersytet Degli Studi Della Tuscia Viterbo
(WŁOCHY) Universita Degli Studi di Pisa

• Ecology and environmental monitoring 
• Land management
• Agritourism vs. industries and services 
• Philosophical justification of geographical research
• Geography teaching methodology
• Tourism and regional tourism

CHAIr OF ENVIrONMENtAL PrOtECtION
• Soil protection against water and wind erosion vs. natural 

environment dynamics
• Pollutant influence on soil cover and plant systems as well 

as element speciation in soil horizons
• Influence of industrial and tourist anthropopressure on 

geological heritage of Raj Cave
• Bioindication of land and water environments (selected 

indicators)
• Operation of natural and anthropogenic eco-systems
• Macrocyclic compounds: synthesis and physico-chemical 

properties
• Thermal properties and flammability of polymer materials 

and nanomaterials

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 16
(CYPRUS) University of Cyprus
(GREECE) Aristotle University of Thessaloniki
(LATVIA) University Daugavpils
(GERMANY) University Duisburg Essen
(GERMANY) Goethe University Frankfurt am Main
(GERMANY) Hochschule Mittweida
(GERMANY) Fachhochschule Schmalkalden
(NORWAY) University of Bergen
(PORTUGAL) University of Coimbra
(SLOVAKIA) Matej Bel University Banská Bystrica
(GREAT BRITAIN) University of Dundee
(ITALY) Universitŕ degli Studi della Tuscia Viterbo
(ITALY) Universitŕ degli Studi di Pisa
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KONtAKt
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 12
fax �8 �1 3�� 67 13
e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/wped/

WŁADZE
Dziekan: dr hab. Marek Kątny, prof. UJK
Prodziekan ds. Naukowych:
dr hab. Bożena Matyjas, prof. UJK 
Prodziekan ds. Dydaktyki: dr Małgorzata Kwaśniewska

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

FACULTY OF EDUCATION AND ARTS

CONtACt US
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 12
fax �8 �1 3�� 67 13
e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/wped/

AUtHOrItIES
Dean: Assoc. Prof. Marek Kątny, Ph.D. habil.
Deputy Dean for research:
Assoc. Prof. Bożena Matyjas, Ph.D. habil.
Deputy Dean for teaching: Małgorzata Kwaśniewska, Ph.D.
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Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora
– nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
– sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych

Studia doktoranckie
– nauki humanistyczne – pedagogika
– sztuki plastyczne – sztuki piękne

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 153
profesorów zwyczajnych: 5
profesorów nadzwyczajnych: 25
adiunktów: 7�
starszych wykładowców: 28
asystentów: 1�
wykładowców: 6
lektor: 1

StrUKtUrA

INStYtUt EDUKACJI SZKOLNEJ 
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 6�
fax �8 �1 3�� 67 82
e-mail: wp-ies@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/ies/

Dyrektor: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Auksologii 
Zakład Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji
Zakład Edukacji przez Media i Sztukę 
Zakład Literatury i Kultury Języka 
Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka

INStYtUt PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 25, �1 3�� 67 80
fax �8 �1 3�� 67 26
e-mail: p-ipp@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/ipp/

the Faculty’s rights to confer doctoral degrees
– in the humanities, the field of Education 
– in visual arts, the field of Fine Arts

Doctoral programmes:
– the humanities, the field of Education 
– visual arts, the field of Fine Arts 

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 153
full professors: 5
associate professors: 25
assistant professors: 7�
senior lecturers: 28
assistant lecturers: 1�
lecturers: 6
reader: 1

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF SCHOOL EDUCAtION
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 6�
fax �8 �1 3�� 67 82
e-mail: wp-ies@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/ies/

Head of the Institute:
Assoc. Prof. Sławomir Koziej, Ph.D. habil.

Units:
Department of Auxology
Department of General Didactics and Early Education
Department of Education through Media and Art
Department of Literature and Language Standards
Department of Child Development and Education Support

INStItUtE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
ul. Krakowska 11
25-02� Kielce
tel. �8 �1 3�� 67 25, �1 3�� 67 80
fax �8 �1 3�� 67 26
e-mail: p-ipp@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/ipp/
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Dyrektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj

Jednostki:
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań 
Zakład Pedagogiki Pracy i Pedeutologii 
Zakład Pedagogiki Społecznej 
Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia 
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Zakład Psychologii 
Zakład Socjologii 
Pracownia Historii Wychowania

INStYtUt EDUKACJI MUZYCZNEJ
ul. Mickiewicza 3
25-353 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 50
fax �8 �1 3�� 68 56
e-mail: wp-iem@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/iem/

Dyrektor:  prof. Jerzy Mądrawski

Jednostki:
Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu
Zakład Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej
Zakład Praktyki Instrumentalnej  
Pracownia Edukacji Muzycznej

INStYtUt SZtUK PIęKNYCH
ul. Podklasztorna 117
25-36� Kielce
tel. �8 �1 3�� 66 51
fax �8 �1 3�� 66 5�
e-mail: wp-isp@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/isp/

Dyrektor: prof. zw. Wiesław Łuczaj

Jednostki:
Zakład Malarstwa i Rzeźby
Zakład Grafiki i Rysunku
Zakład Wzornictwa i Nowych Mediów
Zakład Historii i Teorii Sztuki

Head of the Institute: Prof. Andrzej Bogaj, Ph.D. habil.

Units:
Department of General Pedagogy and Research Methodology
Department of Labour and Pedeutology 
Department of Social Pedagogy   
Department of Social Work and Health Promotion
Department of Social Prophylaxis and Resocialisation
Department of Psychology
Department of Sociology
Sub-Department of History of Education

INStItUtE OF MUSIC EDUCAtION
ul. Mickiewicza 3
25-353 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 50
fax �8 �1 3�� 68 56
e-mail: wp-iem@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/iem/

Head of the Institute: Prof. Jerzy Mądrawski

Units:
Department of Conducting, Group Directing and Vocal 
Instruction
Department of Music History, Theory and Education
Department of Instrumental Practice 
Sub-Department of Music Education

INStItUtE OF FINE ArtS
ul. Podklasztorna 117
25-36� Kielce
tel. �8 �1 3�� 66 51
fax �8 �1 3�� 66 5�
e-mail: wp-isp@ujk.edu.pl
www.wpia.ujk.edu.pl/isp/

Head of the Institute: Prof. Wiesław Łuczaj

Units:
Department of Painting and Sculpture
Department of Graphic Art and Drawing
Department of Design and New Media
Department of Art History and Theory
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OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych
(studia I stopnia stacjonarne) – edukacja muzyczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych (stu-
dia II stopnia stacjonarne) – prowadzenie zespołów mu-
zycznych, muzyka kościelna, śpiew estradowy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
(studia I stopnia stacjonarne) – nowe media, grafika projek-
towa i reklama, media malarskie, media rzeźbiarskie, media 
graficzne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
(studia II stopnia stacjonarne) – nowe media, grafika projek-
towa i reklama, media malarskie, media rzeźbiarskie, media 
graficzne
Pedagogika (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesno-
szkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawo-
dowe i personalne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkol-
na z terapią pedagogiczną, psychopedagogika opiekuńczo- 
-terapeutyczna, gerontopedagogika z aktywizacją spo-
łeczną seniorów, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
Pedagogika (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesno-
szkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawo-
dowe i personalne, pedagogika środowiskowa i socjalna, 
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedago-
giczną, psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
Praca socjalna (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– praca socjalna z rodziną, praca socjalna z osobą niepełno-
sprawną i zależną
Wzornictwo (studia I stopnia stacjonarne) – komunikacja 
wizualna, projektowanie produktu

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES
Field of study – Specialties 

Art Education in Musical Arts
(full-time first-cycle) – Music Education   
Art Education in Musical Arts (full-time second-cycle) 
– Music Group Directing, Liturgical Music, Popular Singing
Art Education in Fine Arts (full-time first-cycle) – New 
Media, Design Graphics and Advertising, Painting Media, 
Sculpture Media, Graphic Media
Art Education in Fine Arts (full-time second-cycle) – New 
Media, Design Graphics and Advertising, Painting Media, 
Sculpture Media, Graphic Media
Pedagogy (full- and part-time first-cycle) – Resocialisation 
and Social Prophylaxis, Early and Pre-School Education with 
Teaching English, Child and Adolescent Care Pedagogy, 
Career and Personal Counselling, Early and Pre-School 
Education with Pedagogical Therapy, Care and Therapeutic 
Psychopedagogy, Gerontopedagogy with Senior Citizen 
Social Activation, Therapeutic Pedagogy with Corrective 
and Compensatory Gymnastics
Pedagogy (full- and part-time second-cycle) – 
Resocialisation and Social Prophylaxis, Early and Pre-School 
Education with Teaching English, Child and Adolescent Care 
Pedagogy, Career and Personal Counselling, Environmental 
and Social Pedagogy, Early and Pre-School Education with 
Pedagogical Therapy, Care and Therapy Psychopedagogy
Social Work (full- and part-time first-cycle) – Social Work 
at Family Level, Social Work with the Disabled and the 
Dependent
Design (full-time first-cycle) – Visual Communication, 
Product Design
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BADANIA NAUKOWE

INStYtUt PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
• problemy, kierunki oraz uwarunkowania przemian oświa-

towych w związku z reformą
• problemy nauczycieli i zawodu nauczycielskiego w Polsce 

w okresie transformacji w świetle badań autobiograficznych

• dzieciństwo we współczesnej rodzinie polskiej; dzieciń-
stwo w rodzinie bezrobotnej

• psychologiczne podstawy aktywności zawodowej kobiet 
i mężczyzn w różnych dziedzinach.

• zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i młodzieży we 
współczesnej rodzinie

• psychologiczne podstawy aktywności zawodowej kobiet 
i mężczyzn w różnych dziedzinach

INStYtUt EDUKACJI MUZYCZNEJ
• dydaktyka, psychologia i pedagogika muzyki
• historia kultury muzycznej, teorii wychowania muzycznego
• analiza twórczości kompozytorskiej, wykonawstwa instru-

mentalnego i wokalnego

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
• Problems, trends and conditioning of reform-based 

educational transformation  
• Problems of teachers and the teaching profession during 

Poland’s transformation as reflected in autobiographical 
surveys 

• Childhood in contemporary Polish family; childhood in 
jobless family

• Psychological basis for men’s and women’s occupational 
activity in selected fields

• Child and adolescent socialisation process disorders in 
contemporary family

INStItUtE OF MUSIC EDUCAtION
• Music teaching methodology, psychology and pedagogy
• History of music culture and musical education theories
• Analysis of musical composition, instrumental and vocal 

performance

Pracownia Instytutu Sztuk Pięknych
A laboratory at the Institute of Fine Arts
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INStYtUt SZtUK PIęKNYCH
• malarstwo 
• grafika warsztatowa
• grafika projektowa i reklama
• rzeźba
• nowe media

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 25

(AUSTRIA) Padagogische Hochschule Karoten/Viktor Frankl 
Hochschule
(CZECHY) Uniwersytet Karola w Pradze
(CZECHY) Uniwersytet w Usti Nad Labem
(CZECHY) Uniwersytet w Ostrawie 
(CZECHY) Univerrzita Palackeho w Olomoucu 
(DANIA) Odense Seminarium
(FINLANDIA) Tempere University of Applied Sciences
(NIEMCY) Uniwersytet w Osnabruck
(NIEMCY) Uniwersytet w Bielefeld 
(NIEMCY) Katholische Fachhochschule Freiburg
(NIEMCY) Evangelische Fachhochschule Darmstadt
(NIEMCY) Uniwersytet w Koln 
(PORTUGALIA) Politechnica of Coimbra
(SŁOWACJA) Matej Bel Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy  
(SŁOWACJA) Uniwersytet w Ruzomberoku 
(SŁOWACJA) Akademia Umeni v Banskiej Bystrzycy
(SŁOWENIA) Uniwersytet w Ljubljanie
(TURCJA) Uniwersytet w Burdur
(TURCJA) Uniwersytet Eskisehir
(TURCJA) Sabanci University w Istambule
(TURCJA) Mersin University 
(TURCJA) Mehmet Akif Asof University w Burdur
(WIELKA BRYTANIA) University of Bath
(WIELKA BRYTANIA) University Winchester 
(WŁOCHY) Academia Arti di Bari
(WŁOCHY) Uniwersytet w Barii 

INStItUtE OF FINE ArtS
• Painting
• Graphic techniques 
• Design graphics and advertising
• Sculpture
• New media

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 25

(AUSTRIA) Pädagogische Hochschule Karotten/Viktor 
Frankl Hochschule
(CZECH REPUBLIC) Charles University in Prague
(CZECH REPUBLIC) University Ústí nad Labem
(CZECH REPUBLIC) University of Ostrava
(CZECH REPUBLIC) Palackeho University in Olomouc
(DENMARK) Odense Seminarium
(FINLAND) Tampere University of Applied Sciences
(GERMANY) University of Osnabrück
(GERMANY) Bielefeld University 
(GERMANY) Katholische Fachhochschule Freiburg
(GERMANY) Evangelische Fachhochschule Darmstadt
(GERMANY) University of Cologne
(PORTUGAL) Politechnical Institute of Coimbra
(SLOVAKIA) Matej Bel University Banská Bystrica
(SLOVAKIA) Catholic University in Ružomberok 
(SLOVAKIA) Akademia Umeni Banská Bystrica
(SLOVENIA) University of Ljubljana
(TURKEY) Burdur University 
(TURKEY) Eskisehir University 
(TURKEY) Sabanci University Istanbul
(TURKEY) Mersin University
(TURKEY) Mehmet Akif Asof University Burdur
(GREAT BRITAIN) University of Bath
(GREAT BRITAIN) University of Winchester
(ITALY) Academia Arti di Bari
(ITALY) University of Bari



68 Wydziały

KONtAKt
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 21/22, 23, 25
fax �8 �1 3�� 65 2�
e-mail: wzia@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia/

WŁADZE
Dziekan: dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych: dr Anna Dybała
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:
dr hab. Artur Życki, prof. UJK
Prodziekan ds. Studenckich: dr Joanna Grzela  

Wydział Zarządzania i Administracji

FACULTY OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

CONtACt US
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 21/22, 23, 25
fax �8 �1 3�� 65 2�
e-mail: wzia@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia/

AUtHOrItIES
Dean: Assoc. Prof. Wojciech Saletra, Ph.D. habil.
Deputy Dean for General and Financial Affairs:
Anna Dybała, Ph.D.
Deputy Dean for research and International Cooperation: 
Assoc. Prof. Artur Życki, Ph.D. habil.
Deputy Dean for Student Affairs: Joanna Grzela, Ph.D.
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Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora
– nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 126
profesorów zwyczajnych: 5
profesorów nadzwyczajnych: 22
adiunktów: 71
starszych wykładowców: 3
asystentów: 1�
wykładowców: 6

StrUKtUrA

INStYtUt EKONOMII I ADMINIStrACJI 
ul. Świętokrzyska 21 A
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 �6/�8
fax �8 �1 3�� 65 �8
e-mail: iekon@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Jednostki:
Zakład Mikroekonomii
Zakład Makroekonomii i Finansów
Zakład Statystyki i Ekonometrii
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej
Zakład Samorządu Terytorialnego
Zakład Administracji i Nauk Prawnych
Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zakład Ekonomii Międzynarodowej

INStYtUt NAUK POLItYCZNYCH
ul. Świętokrzyska 21 B
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 �3/�5
fax �8 �1 3�� 65 �5
e-mail: inp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia/inp/en/
Dyrektor: dr hab. Kazimierz Kik, prof. UJK

the Faculty’s rights to confer doctoral degrees 
– in the humanities, the field of Political Science

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 126
full professors: 5
associate professors: 22
assistant professors: 71
senior lecturers: 3
assistant lecturers: 1�
lecturers: 6

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF ECONOMICS AND ADMINIStrAtION
ul. Świętokrzyska 21 A
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 �6/�8
fax �8 �1 3�� 65 �8
e-mail: iekon@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia

Head of the Institute: Prof. Jerzy Jaskiernia, Ph.D. habil.

Units:
Department of Microeconomics
Department of Macroeconomics and Finance
Department of Statistics and Econometrics
Departament of Entrepreneurship and Innovation
Department of History of Socio-Economic Thought
Department of Territorial Self-Government
Department of Administration and Legal Science
Department of Public Safety and Order 
Departament of International Economy 

INStItUtE OF POLItICAL SCIENCE
ul. Świętokrzyska 21 B
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 �3/�5
fax �8 �1 3�� 65 �5
e-mail: inp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia/inp/en/
Head of the Institute: Assoc. Prof. Kazimierz Kik, Ph.D. habil.
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Jednostki: 
Zakład Polityki Społecznej
Zakład Filozofii i Myśli Politycznej
Zakład Historii Najnowszej
Zakład Integracji Europejskiej
Zakład Masowych Organizacji Społecznych
Zakład Socjologii Polityki
Zakład Stosunków Międzynarodowych
Zakład Teorii Polityki
Zakład Współczesnych Systemów Politycznych

INStYtUt ZArZąDZANIA
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 77/28
fax �8 �1 3�� 65 77/28
e-mail:  zarzadzanie@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia

Dyrektor: dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK

Jednostki: 
Zakład Logistyki 
Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu
Zakład Zarządzania Finansami
Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji
Zakład Zarządzania Strategicznego
Pracownia Marketingu i Przedsiębiorczości
Pracownia Socjologii Organizacji 

KAtEDrA KrAJÓW EUrOPY PÓŁNOCNEJ 
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel./fax �8 �1 3�� 65 �5
e-mail:  kkep.ujk@wp.pl
www.kkep.ujk.edu.pl

Kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard M. Czarny

Units:
Department of Social Policy
Department of Philosophy and Political Thought
Department of Contemporary History
Department of European Integration
Department of Mass Social Organisations
Department of Political Sociology
Department of International Relations
Department of Political Theory
Department of Contemporary Political Systems

INStItUtE OF MANAGEMENt
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 65 77/28
fax �8 �1 3�� 65 77/28
e-mail:  zarzadzanie@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wzia

Head of the Institute:
Assoc. Prof. Andrzej Szplit, Ph.D. habil.

Units:
Department of Logistics
Department of Qualitative and Quantitative Management 
Methods 
Department of Financial Management
Department of Corporate Growth Management
Department of Strategic Management
Sub-Department of Marketing and Entrepreneurship
Sub-Department of Organisational Sociology

CHAIr OF NOrtHErN EUrOPEAN StAtES
ul. Świętokrzyska 21
25-�06 Kielce
tel./fax �8 �1 3�� 65 �5
e-mail:  kkep.ujk@wp.pl
www.kkep.ujk.edu.pl

Head: Prof. Ryszard M. Czarny, Ph.D. habil.
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OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Administracja (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonar-
ne) – administracja gospodarki komunalnej i finansów pub-
licznych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego
Administracja ( studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– administracja bezpieczeństwa, procedury w administracji
Ekonomia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– ekonomika finansów i bankowość, finanse publiczne i 
skarbowość, ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu tury-
stycznego
Ekonomia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– ekonomika zasobów ludzkich, ekonomika hotelarstwa i 
obsługa ruchu turystycznego, gospodarka lokalna i finanse 
samorządowe, ekonomika przemysłu i usług, gospodarka i 
administracja publiczna, północnoeuropejskie studia nad 
rozwojem
Logistyka (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie w logistyce
Politologia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– polityka regionalna, polityka międzynarodowa, polityka 
społeczno-gospodarcza
Politologia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– administracyjno-samorządowa, polityka bezpieczeństwa 
publicznego, studia europejskie, północnoeuropejskie stu-
dia nad rozwojem, lider w środowisku lokalnym
Zarządzanie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– ekonomika i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie finansami i 
rachunkowość
Zarządzanie (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– zarządzanie finansami, marketing i wystawiennictwo, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w sektorze publicznym i 
prywatnym, controlling i rachunkowość, analityka ekonomiczna 
w zarządzaniu

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES
Field of study – Specialties 

Administration  (full- and part-time first-cycle) – Municipal 
Engineering and Public Finance Administration, Public 
Safety and Order Administration 
Administration (full- and part-time second-cycle) – Safety 
Administration, Procedures in Administration
Economics (full- and part-time first-cycle) – Financial 
Economics and Banking, Public Finance and Taxation, Hotel 
Industry Economics and Hotel Services
Economics (full- and part-time second-cycle) – Human 
Resources Economics, Hotel Industry Economics and Hotel 
Services, Local Economy and Self-Governmental Finances, 
Industry and Services Economics, Economy and Public 
Administration, Studies on the development of northern
Logistics (full- and part-time first-cycle) – Corporate 
Logistics, Logistics Management
Political Science (full- and part-time first-cycle) – Regional 
Policy, International Policy, Socio-Economic Policy
Political Science (full- and part-time second-cycle) – 
Administration and Self-Government Policy, Public Safety 
Policy, European Studies, Studies on the development of 
northern, Leader in the Local Community
Management (full- and part-time first-cycle) – Corporate 
Economics and Development, Financial Management and 
Accounting
Management (full- and part-time second-cycle) – Financial 
Management, Marketing and Trade Fair Exhibitions, 
Human Resources Management, Public and Private Sector 
Management, Controlling and Accounting, Economic 
Analystis in management



72 Wydziały

BADANIA NAUKOWE

INStYtUt EKONOMII I ADMINIStrACJI
• gospodarka i finanse lokalne, prognozowanie tendencji 

rozwojowych gospodarki
• rola państwa w gospodarce rynkowej, rynek pracy
• finanse i zarządzanie małą firmą, rozwój myśli ekonomicznej
• funkcjonowanie władzy publicznej

INStYtUt NAUK POLItYCZNYCH
• partie polityczne we współczesnej Europie
• polski system partyjny
• marketing wyborczy i polityczny PR
• bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
• wschodni wymiar Unii Europejskiej
• kształcenie ustawiczne i praca socjalna
• historia polskich badań polarnych w XX wieku
• opinia publiczna a procesy demokratyzacji
• wybrane problemy społeczne w nauczaniu Kościoła 
• jednostka, naród, państwo w ujęciu filozoficznym
• myśl polityczna partii chłopskich i ludowych

INStYtUt ZArZąDZANIA
• rynek ubezpieczeń gospodarczych 
• wydajność fiskalna systemu podatkowego 
• analiza roli społeczności wirtualnych
• systemy informacyjne w zarządzaniu
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• konkurencyjność regionów
• zarządzanie ryzykiem gospodarczym 
• analiza zachowań konsumenckich w internecie
• zarządzanie finansami

KAtEDrA KrAJÓW EUrOPY PÓŁNOCNEJ 
• Projekt „Scandinavium” dotyczący współpracy w regionie 

nordyckim
• „Zaangażowanie Krajów Benelux w politykę imigracyjno- 

-integracyjną. Analiza politologiczna”
• „Analiza porównawcza polityki rozwoju regionalnego 

państw Europy Północnej i Polski”

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF ECONOMICS AND ADMINIStrAtION
• Local economy and finance, economic growth trend 

forecasting
• The role of the state in market economy; labour market 
• Small business finance and management; development of 

economic thought
• Operation of public authority 

INStItUtE OF POLItICAL SCIENCE
• Political parties in contemporary Europe
• Polish party system 
• Election marketing and political PR
• European and Euro-Atlantic security
• Eastern dimension of the European Union
• Continuing education and social work
• History of 20th cent. Polish polar expeditions 
• Public opinion and democratisation processes
• Selected social problems in RC Church teaching
• Philosophical views on the individual, the nation and the state 
• Political thought of peasant and folk parties

INStItUtE OF MANAGEMENt
• Economic insurance market 
• Taxation system’s fiscal efficiency
• Analysis of the role of virtual communities
• Information systems in management 
• Human resources management 
• Regional competitiveness
• Economic risk management 
• Internet consumer behaviour analysis 
• Financial management 

CHAIr OF NOrtHErN EUrOPEAN StAtES 
• “Scandinavium” project: Nordic region cooperation
• Benelux states’ involvement in immigrant integration 

policy: a politological analysis
• Comparative analysis of regional development policies in 

Northern European states and in Poland
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WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 16
(NIEMCY) Universität Kassel 
(NIEMCY) Fachhochschule Schmalkalden 
(WŁOCHY) Universitàdegli Studi della Tuscia, Viterbo
(NIEMCY) Hochschule Mittweida
(SŁOWACJA) Univerzita Mateja Bela, BanskaBystrica 
(SŁOWACJA) Žilinská Univerzita v Žilinie 
(SŁOWACJA) Univerzita J. Selyeho, Komárno
(HISZPANIA) Universidade de Vigo

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 16
(GERMANY) University of Kassel
(GERMANY) Fachhochschule Schmalkalden
(ITALY) Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
(GERMANY) Hochschule Mittweida
(SLOVAKIA) Matej Bel University, Banská Bystrica
(SLOVAKIA) University of Žilina
(SLOVAKIA) University of Komárno
(SPAIN) Universidade de Vigo
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KONtAKt
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 0�
fax �8 �1 3�� 6� 16
e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl
www.wnoz.ujk.edu.pl

WŁADZE
Dziekan: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Prodziekan ds. Ogólnych: dr n. med. Dorota Kozieł
Prodziekan ds. Dydaktycznych:
dr n. med. Przemysław Wolak
Prodziekan ds. Studenckich:
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

Wydział Nauk o Zdrowiu

FACULTY OF HEALTH SCIENCES

CONtACt US
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 0�
fax �8 �1 3�� 6� 16
e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl
www.wnoz.ujk.edu.pl

AUtHOrItIES
Dean: Prof. Stanisław Głuszek, Ph.D. habil., M.D.
Deputy Dean for General Affairs: Dorota Kozieł, Ph.D., M.D.
Deputy Dean for teaching:
Przemysław Wolak, Ph.D., M.D.
Deputy Dean for Student Affairs:
Prof. Marianna Janion, Ph.D. habil., M.D.
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Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora
– nauk o zdrowiu

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 101
profesorów zwyczajnych: 8
profesorów nadzwyczajnych: 17 
adiunktów: 58
starszych wykładowców: 2
asystentów: 10
instruktorów: 6

StrUKtUrA

INStYtUt PIELęGNIArStWA I POŁOżNICtWA 
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 35
fax �8 �1 3�� 6� 02

Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 

Jednostki:
Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej
Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego z Pracow-
nią Badań Naukowych
Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa 
Internistycznego
Zakład Fizjologii i Patofizjologii
Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego
Zakład Patologii
Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Społecz-
nego
Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Po-
łożniczego
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położni-
czo-Ginekologicznego
Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego
Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie
Zakład Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji Pracy
Pracownia Badań Naukowych

the Faculty’s rights to confer doctoral degrees 
– in Health Sciences

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 101
full professors: 8
associate professors: 17
assistant professors: 58
senior lecturers: 2
assistant lecturers: 10
instructors: 6

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF NUrSING AND MIDWIFErY
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 35
fax �8 �1 3�� 6� 02

Head of the Institute:
Prof. Grażyna Rydzewska, Ph.D. habil., M.D.

Units:
Department of Correct and Functional Anatomy 
Department of Surgery and Surgical Nursing with Research 
Workshop
Department of Internal Diseases, Cardiology and Internal 
Nursing
Department of Physiology and Pathophysiology
Department of Oncology and Oncological Nursing
Department of Pathology
Department of Paediatrics, Paediatric and Social Nursing  
Department of Perinatology and Gynaecological and 
Obstetric Nursing
Department of Obstetrics, Genecology and Gynaecological 
and Obstetric Nursing 
Department of Gastrointestinal System Disease Prophylaxis
Department of Gynaecology and Obstetrics Prophylaxis
Department of Nursing Skills and Work Management 
Sub-Department of Research
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INStYtUt FIZJOtErAPII
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 5�

Dyrektor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK

Jednostki: 
Zakład Medycyny Fizykalnej
Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyte-
rapii
Zakład Patobiomechaniki
Zakład Rehabilitacji Narządu Słuchu i Równowagi
Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu
Zakład Terapii Manualnej

INStYtUt ZDrOWIA PUBLICZNEGO 
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 52
fax �8 �1 3�� 6� �8

Dyrektor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

Jednostki: 
Zakład Badań Wieku Rozwojowego
Zakład Medycyny Ratunkowej
Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
Zakład Profilaktyki Społecznej
Pracownia Psychologii i Pedagogiki Medycznej

OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Fizjoterapia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  
Fizjoterapia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia I stopnia stacjonarne) 
Pielęgniarstwo (studia pomostowe niestacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia II stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne)
Położnictwo (studia I stopnia stacjonarne) 

INStItUtE OF PHYSIOtHErAPY
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 5�

Head of the Institute:
Assoc. Prof. Zbigniew Śliwiński, Ph.D. habil., M.D.

Units:
Department of Physical Medicine 
Department of Neurology, Neurological Rehabilitation and 
Kinesitherapy
Department of Pathobiomechanics
Department of Hearing and Balance Organ Rehabilitation
Department of Locomotor System Disorder Rehabilitation
Department of Manual Therapy

INStItUtE OF PUBLIC HEALtH
al. IX Wieków Kielc 1�
25-317 Kielce
tel. �8 �1 3�� 6� 52
fax �8 �1 3�� 6� �8

Head of the Institute:
Assoc. Prof. Grażyna Nowak-Starz, Ph.D. habil. (Hum)

Units:
Department of Developmental Age Studies
Department of Emergency Medicine 
Department of Cardiovascular Disease Prophylaxis
Department of Cancer Prophylaxis and Epidemiology
Department of Social Prophylaxis 
Sub-Department of Medical Psychology and Pedagogy   

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES
Field of study – Specialties

Physiotherapy (full- and part-time first-cycle)
Physiotherapy (full- and part-time second-cycle)
Nursing (full-time first-cycle)
Nursing (part-time bridging programmes)
Nursing (full- and part-time second-cycle)
Midwifery (full-time first-cycle)
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Położnictwo (studia pomostowe niestacjonarne)
Położnictwo (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
ratownictwo medyczne (studia I stopnia stacjonarne i nie-
stacjonarne) 
Zdrowie publiczne (studia I stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne) – epidemiologia z biostatystyką, opieka domowa 
nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
Zdrowie publiczne (studia II stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne)

BADANIA NAUKOWE

INStYtUt PIELęGNIArStWA I POŁOżNICtWA
• europejskie standardy w kształceniu pielęgniarek i położnych
• transformacja w przygotowaniu zawodowym pielęgnia-

rek i położnych w związku ze wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej

• problemy opieki, funkcjonowania i jakości życia pacjentów
• problemy zdrowia i edukacji zdrowotnej
• problemy zdrowotne grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym
• specyfika jakości życia osób starych i niepełnosprawnych
• zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną
• przygotowanie pielęgniarek – położnych do pracy w kra-

jach Unii Europejskiej

Midwifery (part-time bridging programmes)
Midwifery (full- and part-time second-cycle)
Emergency Medicine (full- and part-time first-cycle)
Public Health (full- and part-time first-cycle) – Epidemiology 
with Biostatistics, Home-Based Care for Children and the 
Elderly
Public Health (full- and part-time second-cycle)

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF NUrSING AND MIDWIFErY
• European nurse and midwife education standards 
• Nurse and midwife occupational training transformation 

on Poland’s accession to the EU
• Patient care, functioning and life quality
• Health and health education problems
• Health problems in groups at risk of social exclusion
• Life quality of the aged and the disabled
• Demand for health care
• Preparation of nurses and midwives for work in EU states

Centrum Symulacji Medycznych
The Medical Simulation Centre
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INStYtUt FIZJOtErAPII
• badania nad efektywnością fizjoterapii w różnych dys-

funkcjach narządowych 
• leczenie mózgowego porażenia dziecięcego
• wpływ toksyny botulinowej na spastyczność mięśni 
• chirurgiczne leczenie stopy końsko-koślawej spastycznej 

z użyciem implantów tytanowych 
• fizjoterapia w chorobach narządu ruchu (choroby reuma-

tologiczne i ortopedyczno-urazowe) i obwodowego ukła-
du nerwowego 

• reedukacja utraconych funkcji w wyniku choroby/urazu 
metodą PNF, McKenzie, S-E-T

• reedukacja propriocepcji i kontroli nerwowo-mięśniowej 
układu ruchu u pacjentów po operacjach odcinka L i C 
kręgosłupa, alloplastyce stawu biodrowego, rekonstrukcji 
ACL, artroskopii stawu kolanowego

• sport i rekreacja osób niepełnosprawnych
• mózgowe porażenie dziecięce
• fizjoterapia w reumatologii 
• aktywność ruchowa dzieci i młodzieży 
• problematyka niepełnosprawności 
• wydolność fizyczna 
• problematyka następstw bezczynności ruchowej 
• kinezyterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego 
• krioterapia ogólnoustrojowa; EEG w przewlekłych bólach 

głowy o charakterze napięciowo-naczyniowym 
• padaczka – diagnostyka, leczenie 
• aktywność fizyczna i uprawianie sportu przez osoby chore 

na padaczkę 
• ocena wybranych metod postępowania fizykalnego w me-

dycynie
• zmiany zwyrodnieniowe stawów i ich leczenie
• analiza biomechaniczna ćwiczeń fizycznych 
• rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego
• wzorce postępowania rehabilitacyjnego po endoprote-

zoplastykach stawów kolanowych i biodrowych 
• wpływ kinezyterapii na funkcje organizmu w wybranych 

schorzeniach układu ruchu
• zespoły bólowe narządu ruchu
• zmiany parametrów chodu u pacjentów przed i po artro-

plastyce biodra
• ocena aktywności i jakości życia pacjentów po amputacji 
• zastosowanie kinesiotapingu w leczeniu obrzęków kończyn

INStItUtE OF PHYSIOtHErAPY
• Research into physiotherapy efficiency in various organ 

dysfunctions
• Cerebral palsy treatment 
• Influence of botulin toxin on muscle spasms
• Surgical treatment of spastic club foot with titanium 

implants
• Physiotherapy in locomotor system disorders 

(rheumatological, post-traumatic and orthopaedic) and 
peripheral nervous system disorders

• Re-education of functions lost due to disease/injury with 
PNF, McKenzie and S-E-T methods

• Re-education of proprioception and nerve-muscle control 
in locomotor system in patients after L and C spine 
segment surgery, hip alloplasty, ACL reconstruction and 
knee arthroscopy

• Sport and recreation for the disabled
• Cerebral palsy
• Physiotherapy in rheumatology
• Child and adolescent locomotor activity
• Problems of the disabled
• Physical exercise capacity
• Consequences of locomotor inactivity
• Kinesitherapy in knee damage
• Whole body cryotherapy; EEG in chronic tension and 

vessel headaches 
• Epilepsy: diagnosis and treatment
• Physical activity and sports in epileptic patients
• Assessment of selected physical procedures in medicine
• Osteoarthritis and treatment methods
• Biomechanical analysis of physical exercises
• Rehabilitation of patients with spinal cord injuries
• Rehabilitation patterns after knee and hip replacement
• Effects of kinesitherapy on bodily functions in selected 

locomotor system disorders
• Locomotor system pain
• Changes in gait parameters in patients before and after 

hip arthroplasty
• Activity and life quality assessment in post-amputation 

patients
• Application of kinesiotaping in treatment of limb oedema 
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• krioterapia
• kinesiotaping
• kompensacja kierowana zaburzeń centralnej koordynacji, 

plastyczność mózgu
• dolegliwości odkręgosłupowe u pacjentów w różnych 

przedziałach wieku
• uszkodzenia nerwów obwodowych; kinezjologiczne as-

pekty zaburzeń tworzenia stawów biodrowych
• ograniczenia ruchów w stawach o różnej etiologii
• diagnostyczne i lecznicze aspekty zaburzeń wentylacji
• neurorehabilitacja
• fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu
• postawa ciała dzieci i młodzieży a wybrane zdolności mo-

toryczne
• badanie postawy ciała techniką fotogrametrii przestrzennej
• analiza stabilometryczna postawy ciała człowieka na plat-

formie dynamometrycznej
• badanie reakcji równoważnych młodzieży w okresie dora-

stania na platformie dynamometrycznej
• związek między bocznym skrzywieniem kręgosłupa 

a równowagą ciała
• rola narządu wzroku w utrzymaniu prawidłowej postawy 

i równowagi ciała
• znaczenie odruchu przedsionkowo-okoruchowego (vesti-

bulo-ocular reflex) w sterowaniu równowagą człowieka
• rola odruchu przedsionkowo-okoruchowego (vestibulo- 

-ocular reflex) w etiologii skolioz i usprawnianiu dzieci ze 
skoliozą

• neurokinezjologiczna diagnostyka, aktywizacja i przewzo-
rowanie odruchów oraz stymulacja sensomotoryczna

• reedukacja posturalna w schorzeniach otoneurologicz-
nych, neurologicznych, ortopedycznych, geriatrycznych 
przez zastępcze sprzężenie zwrotne (biofeedback) na 
platformach stabilograficznych

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 3

(CZECHY) University of Žilina
(SŁOWACJA) Comenius University in Bratislava
(SŁOWACJA) Catholic University in Ružomberok

• Cryotherapy
• Kinesiotaping
• Central coordination disorder specific compensation, 

brain plasticity
• Spine-related symptoms in patients at various ages
• Peripheral nerve injury; kinesiological aspects of hip 

formation disorders
• Joint locomotor limitations of varied etiology  
• Diagnostic and curative aspects of ventilation disorders
• Neurorehabilitation
• Physiotherapy in locomotor system dysfunctions
• Child and adolescent postures and selected motor skills
• Posture testing with spatial photogravimmetry technique
• Stabilometric analysis of human posture on dynamometric 

platform
• Testing adolescent balance reactions on dynamometric 

platform 
• Relationship of scoliosis and body balance
• The role of the sight organ in maintenance of correct 

posture and body balance
• The significance of the vestibulo-ocular reflex in controlling 

human balance
• The role of the vestibulo-ocular reflex in scoliosis etiology 

and promotion of mobility in children with scoliosis
• Neurokinesiological diagnostics, activation and reflex re-

patterning as well as sensorimotor stimulation
• Postural re-education in otoneurological, neurological, 

orthopaedic and geriatric disorders with biofeedback on 
stabilographic platforms

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 3

(CZECH REPUBLIC) University of Žilina
(SLOVAKIA) Comenius University in Bratislava
(SLOVAKIA) Catholic University in Ružomberok
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KONtAKt
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 22
fax �8 �� 732 7� 31 
e-mail: wydzialfh@unipt.pl
www.unipt.pl

WŁADZE
Dziekan: dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK
Prodziekan:
dr Janusz Budziński 
Prodziekan:
dr Maria Obrusznik-Partyka

Wydział Filologiczno-Historyczny

FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AND HISTORY

CONtACt US
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 22
fax �8 �� 732 7� 31 
e-mail: wydzialfh@unipt.pl
www.unipt.pl

AUtHOrItIES
Dean: Assoc. Prof. Marek Dutkiewicz, Ph.D. habil.
Deputy Dean:
Janusz Budziński, Ph.D.
Deputy Dean:
Maria Obrusznik-Partyka, Ph.D.



81Wydziały

KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 60
profesorów zwyczajnych: �
profesorów nadzwyczajnych: �
adiunktów: 38
starszych wykładowców: 3
asystentów: �
wykładowców: 2

StrUKtUrA

INStYtUt FILOLOGII POLSKIEJ 
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 1� lub �8 �� 732 7� 00 w. 11�
fax �8 �� 732 7� 31  
e-mail: ifp@unipt.pl
www.instytutfilologiipolskiej.edu.pl

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Jednostki: 
Zakład Literatury Polskiej
Zakład Literatury Powszechnej
Zakład Języka Polskiego
Zakład Teorii Literatury 

INStYtUt HIStOrII 
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 63 lub �8 �� 732 7� 00 w. 2�3
fax �8 �� 732 7� 31  
e-mail: ih@unipt.pl
www.ihpt.pl

Dyrektor: dr hab. Jacek Bonarek

Jednostki:
Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku i Historii Historio-
grafii
Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX 
wieku i Archiwistyki

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 60
full professors: �
associate professors: �
assistant professors: 38
senior lecturers: 3
assistant lecturers: �
lecturers: 2

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF POLISH StUDIES
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 1� or �8 �� 732 7� 00 Ext. 11�
fax �8 �� 732 7� 31  
e-mail: ifp@unipt.pl
www.instytutfilologiipolskiej.edu.pl

Head of the Institute: Prof. Bogusław Mucha, Ph.D. habil.

Units:
Department of Polish Literature
Department of World Literature
Department of Polish Language
Department of Literary Theory 

INStItUtE OF HIStOrY
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 63 or �8 �� 732 7� 00 Ext. 2�3
fax �8 �� 732 7� 31  
e-mail: ih@unipt.pl
www.ihpt.pl

Head of the Institute: Jacek Bonarek, Ph.D. habil.

Units:
Department of Pre-1�th Cent. General History and History 
of Historiography
Department of Medieval and Modern History of Poland 
(Pre-1�th Cent.) and Archival Science
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Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX wieku
Pracownia Historii Wojskowości

INStYtUt StOSUNKÓW MIęDZYNArODOWYCH 
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 63 lub �8 �� 732 7� 00 w. 2�3
fax �8 �� 732 7� 31
e-mail: ism@unipt.pl

Dyrektor: dr hab. Jerzy Zalewski, prof. UJK

Jednostki:
Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych
Zakład Teorii i Myśli Politycznej
Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej

KAtEDrA FILOLOGII ANGIELSKIEJ
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 1� lub �8 �� 732 7� 00 w. 11�
fax �8 �� 732 7� 31
e-mail: kfa@unipt.pl

Kierownik:
prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

Jednostki:
Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej
Pracownia Języka Angielskiego
Pracownia Językoznawstwa Stosowanego

OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Filologia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) – 
filologia angielska z elementami translatoryki i języka bizne-
su, filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego
Filologia polska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne) – filologia polska z wiedzą o kulturze, filologia polska 
z dziennikarstwem, filologia polska z twórczym pisaniem, 
filologia polska z językiem angielskim (z uprawnieniami na-
uczycielskimi), filologia polska z logopedią

Department of 1�th Cent.-20th Cent. General and Polish 
History 
Sub-Department of Military History 

INStItUtE OF INtErNAtIONAL rELAtIONS
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 63 or �8 �� 732 7� 00 Ext. 2�3
fax �8 �� 732 7� 31
e-mail: ism@unipt.pl

Head of the Institute: Assoc. Prof. Jerzy Zalewski, Ph.D. habil.

Units:
Department of Safety Policy and Civilisational Risks 
Department of Political Theory and Thought
Department of Diplomacy and European Policy

CHAIr OF ENGLISH StUDIES
ul. Słowackiego 116
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 1� or �8 �� 732 7� 00 Ext. 11�
fax �8 �� 732 7� 31
e-mail: kfa@unipt.pl

Head:
Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Ph.D. habil.

Units:
Sub-Department of Anglophone Literatures and Cultures
Sub-Department of English Language
Sub-Department of Applied Linguistics

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES:
Field of study – Specialties

Language Studies (full- and part-time first-cycle) – English 
Studies with Elements of Translation Studies and Business 
English, English Studies with Teaching English 
Polish Studies (full- and part-time first-cycle) – Polish 
Studies with Cultural Studies, Polish Studies with Journalism, 
Polish Studies with Creative Writing, Polish Studies with 
English (including Teaching Qualifications), Polish Studies 
in Speech Therapy
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Filologia polska (studia II stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne) – filologia polska z wiedzą o kulturze, filologia pol-
ska z dziennikarstwem, filologia polska z uprawnieniami 
nauczycielskimi, filologia polska z edytorstwem
Historia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) – 
archiwistyka, europeistyka wschodnia, ochrona dziedzi-
ctwa kulturowego, historia wojskowości, specjalizacja na-
uczycielska
Historia (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) – 
archiwistyka, zarządzanie współczesną dokumentacją, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, historia wojskowości 
i bezpieczeństwa państwa, historia z wiedzą o społeczeń-
stwie
Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne) – bezpieczeństwo międzynarodowe, mię-
dzynarodowe stosunki ekonomiczne, dyplomacja europej-
ska, dziedzictwo europejskie i narodowe, integracja środko-
woeuropejska
Stosunki międzynarodowe (studia II stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne) – bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
logistyka międzynarodowa, dyplomacja europejska, inte-
gracja środkowoeuropejska

Polish Studies (full- and part-time second-cycle) – 
Polish Studies with Cultural Studies, Polish Studies with 
Journalism, Polish Studies with English (including Teaching 
Qualifications), Polish Studies with Editorship
History (full- and part-time first-cycle) – Archival Science, 
Eastern European Studies, Cultural Heritage Preservation, 
Military History, History for Teachers
History (full- and part-time second-cycle) – Archival 
Science, Contemporary Documentation Management, 
Cultural Heritage Preservation, Military History and History 
of National Security, History with Civics 
International relations (full- and part-time first-cycle) 
– International Security, International Economic Relations, 
European Diplomacy, European Heritage, Central European 
Integration 
International relations (full- and part -time second-cycle) 
– Public Safety and Order, International Logistics, European 
Diplomacy, Central European Integration

Studenci podczas warsztatów językowych
Students during the language workshops
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BADANIA NAUKOWE

INStYtUt FILOLOGII POLSKIEJ
• językoznawstwo kognitywne
• językoznawstwo porównawcze
• onomastyka
• historia języka polskiego
• stylistyka
• retoryka
• historia literatury polskiej (od oświecenia do literatury 

XX wieku)
• historia literatury powszechnej ze szczególnym uwzględ-

nieniem literatury rosyjskiej
• literatura dla dzieci i młodzieży
• poetyka
• historia sztuki, filmu, dramatu
• bibliologia (informacje naukowe, edytorstwo)
• dydaktyka literatury i języka polskiego

INStYtUt HIStOrII
• historia wojskowości nowożytnej
• historia wojskowości najnowszej
• bizantynologia
• mediewistyka
• historia historiografii
• historia myśli politycznej i stosunków międzynarodowych
• historia powszechna nowożytna i Polski
• historia myśli politycznej XIX i XX wieku
• historia Polski XX wieku
• historia kultury
• badania nad parlamentaryzmem
• historia dyplomacji, historia dyplomacji rosyjskiej XIX 

i XX wieku
• archiwistyka
• nauki pomocnicze historii
• historia powszechna XX wieku
• historia społeczno-polityczna czasów nowożytnych
 
INStYtUt StOSUNKÓW MIęDZYNArODOWYCH
• rola sił zbrojnych w kształtowaniu stosunków międzyna-

rodowych
• geopolityka i geostrategia
• międzynarodowe stosunki handlowe

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF POLISH StUDIES
• Cognitive linguistics
• Comparative linguistics
• Onomastics
• History of Polish language 
• Stylistics
• Rhetoric
• History of Polish literature (Enlightenment to 20th cent.)
• History of world literature with special focus on Russian 

literature
• Children’s and young adults’ fiction
• Poetics
• Art, film and drama history  
• Bibliology (scientific information, editorship)
• Teaching methodology of Polish literature and language

INStItUtE OF HIStOrY
• Modern military history  
• Contemporary military history  
• Byzantine studies
• Medieval studies
• History of historiography
• History of political thought and international relations
• Contemporary general and Polish history  
• History of 1�th cent.-20th cent. political thought
• 20th cent. history of Poland
• Cultural history  
• Research into parliamentarism
• History of diplomacy; history of Russian diplomacy in 1�th 

cent.-20th cent.
• Archival science
• Auxiliary sciences of history
• 20th cent. general history  
• Modern socio-political history  

INStItUtE OF INtErNAtIONAL rELAtIONS
• The role of the military in shaping international relations
• Geopolitics and geostrategy
• International commercial relations
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• organizacje międzynarodowe
• dziedzictwo europejskie i narodowe
• polska i europejska myśl polityczna
• dyplomacja europejska
• bezpieczeństwo energetyczne 

KAtEDrA FILOLOGII ANGIELSKIEJ
• literatura angielska i amerykańska
• językoznawstwo kognitywne
• psycholingwistyka
• kulturoznawstwo angielskie
• dydaktyka języka angielskiego
• studia nad akwizycją języka

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 5

(BUŁGARIA) New Bulgarian University Sofia
(TURCJA) Mersin University
(HISZPANIA) Uniwersytet w Vigo
(ŁOTWA) Uniwersytet Daugavpils
(WŁOCHY) Universita degli Studi di Ferrara

• International organisations
• European and national heritage
• Polish and European political thought
• European diplomacy
• Energy security

CHAIr OF ENGLISH StUDIES
• English and American literature
• Cognitive linguistics
• Psycholinguistics
• English cultural studies
• English teaching methodology
• Language acquisition

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 5

(BULGARIA) New Bulgarian University Sofia
(TURKEY) Mersin University
(SPAIN) University of Vigo
(LATVIA) Daugavpils University
(ITALY) Università degli Studi di Ferrara
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Wydział Nauk Społecznych

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

KONtAKt
ul. Słowackiego 11�/118
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 32
fax �8 �� 732 7� 35
e-mail: wydzialns@unipt.pl
www.unipt.pl

WŁADZE
Dziekan: prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner
Prodziekani:
dr hab. Helena Marzec, prof. UJK
dr Joanna Majchrzyk-Mikuła 
dr Wiesław Jan Rogalski

CONtACt US
ul. Słowackiego 11�/118
�7-300 Piotrków Trybunalski
tel. �8 �� 732 7� 32
fax �8 �� 732 7� 35
e-mail: wydzialns@unipt.pl
www.unipt.pl

AUtHOrItIES
Dean: Prof. Andrzej Felchner, Ph.D. habil.
Deputy Deans:
Assoc. Prof. Helena Marzec, Ph.D. habil.
Joanna Majchrzyk-Mikuła, Ph.D.
Wiesław Jan Rogalski, Ph.D.
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KADrA
Liczba nauczycieli akademickich: 78
profesorów zwyczajnych: 7
profesorów nadzwyczajnych: �
adiunktów: 50
starszych wykładowców: 7
asystentów: 3
wykładowców: 2

StrUKtUrA

INStYtUt NAUK PEDAGOGICZNYCH
e-mail: inp@unipt.pl  
tel. �8 �� 732 7� 0�

Dyrektor: dr hab. Władimir Pasicznik, prof. UJK

JEDNOStKI:
Zakład Historii i Teorii Kształcenia
Zakład Metodologii Badań Społecznych
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej 
Zakład Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Zawodowego
Zakład Pedagogiki Terapeutycznej
Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego
Pracownia Edukacji Obronnej
Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przygotowania 
Pedagogicznego
Pracownia Psychologii
Pracownia Wychowania Estetycznego

KAtEDrA EKONOMII
e-mail: a.scieglinska@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 3�

Kierownik:  dr hab. Witold Kasperkiewicz,  prof. UJK

KAtEDrA BEZPIECZEńStWA NArODOWEGO
e-mail: r.gudz@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 76

Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Kuriata, prof. UJK

ACADEMIC StAFF
Number of academic staff: 78
full professors: 7
associate professors: �
assistant professors: 50
senior lecturers: 7
assistant lecturers: 3
lecturers: 2

FACULtY StrUCtUrE

INStItUtE OF PEDAGOGICAL SCIENCES
e-mail: inp@unipt.pl  
tel. �8 �� 732 7� 0�

Head of the Institute: Assoc. Prof. Władimir Pasicznik, 
Ph.D. habil.

UNItS:
Department of History and Theory of Education
Department of Social Research Methodology
Department of Care and Resocialisation Pedagogy   
Department of Labour Pedagogy and Occupational 
Development Theory
Department of Therapeutic Pedagogy   
Department of Health and Physical Education Pedagogy   
Sub-Department of Civil Defence
Sub-Department of Early-School Pedagogy and Teaching 
Qualifications
Sub-Department of Psychology
Sub-Department of Art Education

CHAIr OF ECONOMICS
e-mail: a.scieglinska@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 3�

Head:  Assoc. Prof. Witold Kasperkiewicz,  Ph.D. habil.

CHAIr OF NAtIONAL SECUrItY
e-mail: r.gudz@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 76

Head: Assoc. Prof. Ryszard Kuriata, Ph.D. habil., Eng.
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KAtEDrA ZArZąDZANIA
e-mail: a.scieglinska@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 3�

Zastępca Kierownika: dr Bogusława Dobrowolska

Pracownia Informatyki

OFErtA DYDAKtYCZNA
Kierunek – specjalności

Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne) – zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo 
publiczne
Ekonomia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– gospodarka samorządów terytorialnych, logistyka i mar-
keting, ubezpieczenia, procesy innowacyjne w gospodarce 
rynkowej
Pedagogika (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeu-
tyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, pedago-
gika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika zdrowia 
i wychowania fizycznego, doradztwo zawodowe i perso-
nalne, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika zdrowia 
z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeu-
tyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, pedago-
gika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika zdrowia 
i wychowania fizycznego, doradztwo zawodowe i perso-
nalne, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika zdrowia 
z elementami odnowy biologicznej
Zarządzanie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonar-
ne) – zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębior-
stwie, zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, zarządza-
nie w administracji publicznej

CHAIr OF MANAGEMENt
e-mail: a.scieglinska@unipt.pl
tel. �8 �� 732 7� 3�

Deputy Head: Bogusława Dobrowolska, Ph.D. 

Sub-Department of Information technology

UNDErGrADUAtE PrOGrAMMES:
Field of study – Specialties

National Security (full- and part-time first-cycle) – Crisis 
Management, Public Safety
Economics (full- and part-time first-cycle) – Territorial Self-
Government Economy, Logistics and Marketing, Insurance, 
Innovation Processes in Market Economy
Pedagogy  (full- and part-time first-cycle) – Social 
Rehabilitation Pedagogy with Drug Abuse Prevention, Child 
and Adolescent Care Pedagogy, Therapeutic Pedagogy with 
Corrective and Compensatory Gymnastics, Early and Pre-
School Pedagogy, Health and Physical Education Pedagogy, 
Personal and Professional Advice, Education for Security, 
Health Pedagogy with Basic Wellness
Pedagogy  (full- and part-time second-cycle) – Social 
Rehabilitation Pedagogy with Drug Abuse Prevention, Child 
and Adolescent Care Pedagogy, Therapeutic Pedagogy with 
Corrective and Compensatory Gymnastics, Early and Pre-
School Pedagogy, Health and Physical Education Pedagogy, 
Personal and Professional Advice, Education for Security, 
Health Pedagogy with Basic Wellness 
Management (full- and part-time first-cycle) – Corporate 
Logistic Process Management, Corporate Management and 
Finance, Management in Public Administration
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BADANIA NAUKOWE

INStYtUt NAUK PEDAGOGICZNYCH
• historia szkolnictwa i oświaty ze szczególnym uwzględnie-

niem Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, 
edycja źródeł z dziejów szkolnictwa i oświaty piotrkow-
skiej w wieku XX

• system oświaty w Polsce
• wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży szkolnej, kształce-

nie nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce i na Ukra-
inie (badania porównawcze)

• współczesna rodzina polska w sytuacji kryzysu
• edukacja i nauka w Polsce oraz na uchodźstwie w ujęciu 

historycznym

KAtEDrA EKONOMII
• ubezpieczenia
• logistyka
• innowacyjność przedsiębiorstw
• gospodarka samorządów terytorialnych

KAtEDrA BEZPIECZEńStWA NArODOWEGO
• technologie informacyjne w procesie kształcenia i zarzą-

dzania uczelnią wyższą 
• zarządzanie kryzysowe istotnym elementem bezpieczeń-

stwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 

KAtEDrA ZArZąDZANIA
• zarządzanie logistyką 
• zarządzanie ochroną środowiska i ekologią
• zarządzanie zamówieniami publicznymi
• marketing
• zarządzanie finansami przedsiębiorstw

WSPÓŁPrACA Z ZAGrANICą
Umowy bilateralne – program LLP-Erasmus

Liczba umów: 1

(NIEMCY) Hochschule Mittweida

rESEArCH ArEAS

INStItUtE OF PEDAGOGICAL SCIENCES
• History of school education with special focus on Piotrków 

Trybunalski and Piotrków District. Editorship of sources for 
schooling and education in 20th cent. Piotrków

• Polish educational system 
• School students’ physical education. physical education 

teacher training in Poland and Ukraine (comparative 
studies)

• Contemporary Polish family in crisis
• Education and learning in Poland and in exile: a historical 

perspective

CHAIr OF ECONOMICS
• Insurance
• Logistics
• Corporate innovativeness
• Territorial self-government economy 

CHAIr OF  NAtIONAL SECUrItY
• Information technologies in university education and 

management processes
• Crisis management as a major element of security of 

citizens of the Republic of Poland

CHAIr OF MANAGEMENt 
• Logistics management 
• Environmental protection and ecology management 
• Public auction management 
• Marketing
• Corporate finance management 

INtErNAtIONAL COOPErAtION
Bilateral agreements: LLP-Erasmus Programme

Number of agreements: 1 

(GERMANY) Hochschule Mittweida
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ADMINIStrACJA CENtrALNA

Sekretariat rektora 
mgr Anna Kacprzak
tel. �8 �1 3�� 72 00 
fax �8 �1 3�� 72 01 

Sekretarz rektora
mgr Maciej Łagan
tel. �8 �1 3�� 72 8� 
e-mail: maciej.lagan@ujk.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju i Finansów
oraz Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
mgr Anita Wrona 
tel. �8 �1 3�� 72 06 
e-mail: prorektor.ds.finansow@ujk.edu.pl
e-mail: prorektor.ds.dydaktyki@ujk.edu.pl 

Sekretariat Prorektora
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Magdalena Antoniak 
tel. �8 �1 3�� 72 0� 
e-mail: prorektor.ds.nauki@ujk.edu.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Filii 
mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
tel. �8 �� 732 7� 55 wew. 102  
fax �8 �� 732 7� 10 wew. 111
e-mail: rektorat@unipt.pl

Kanclerz
mgr Janina Pierścińska
tel. �8 �1 3�� 72 13 
e-mail: kanclerz@ujk.edu.pl 

Z-ca Kanclerza ds. Finansowych – Kwestor
dr Aleksandra Pisarska 
tel. �8 �1 3�� 72 5� 
e-mail: kwestor@ujk.edu.pl 
e-mail: z-ca.kanclerza.ds.fin@ujk.edu.pl 

CENtrAL ADMINIStrAtION

rector’s Office
Anna Kacprzak, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 00 
fax �8 �1 3�� 72 01 

rector’s Secretary
Maciej Łagan, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 8� 
e-mail: maciej.lagan@ujk.edu.pl

Offices of Deputy rector for Development and Financial 
Affairs and Deputy rector for teaching and Student Affairs
Anita Wrona, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 06 
e-mail: prorektor.ds.finansow@ujk.edu.pl
e-mail: prorektor.ds.dydaktyki@ujk.edu.pl 

Office of Deputy rector for research and International 
Cooperation
Magdalena Antoniak, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 0� 
e-mail: prorektor.ds.nauki@ujk.edu.pl 

Office of Deputy rector for Piotrków trybunalski Branch
Małgorzata Mierzejewska, M.Sc., Eng.
tel. �8 �� 732 7� 55 ext. 102
fax �8 �� 732 7� 10 ext. 111
e-mail: rektorat@unipt.pl

Bursar
Janina Pierścińska, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 13 
e-mail: kanclerz@ujk.edu.pl 

Deputy Bursar for Finance – treasurer
Aleksandra Pisarska, Ph.D.
tel. �8 �1 3�� 72 5� 
e-mail: kwestor@ujk.edu.pl 
e-mail: z-ca.kanclerza.ds.fin@ujk.edu.pl 
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Z-ca Kanclerza ds. technicznych
mgr inż. Janusz Siwiec 
tel. �8 �1 3�� 72 12 
e-mail: z-ca.kanclerza.ds.tech@ujk.edu.pl 

Sekretariat Kanclerza i Z-cy Kanclerza ds. technicznych
Katarzyna Cukrowicz
tel. �8 �1 3�� 72 10 
fax: �8 �1 3�� 72 11 
e-mail: sekkan@ujk.edu.pl 

Zastępca Kwestora
mgr Małgorzata Tomasik 
tel. �8 �1 3�� 73 �3 
e-mail: malgorzata.tomasik@ujk.edu.pl 

ADMINIStrACJA – DZIAŁY

Kancelaria ogólna
tel. �8 �1 3�� 72 �� 
Informacja o numerach
tel. �8 �1 3�� 73 30 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr Monika Pożoga – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 82 

Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego
mgr inż. Artur Piwko – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 62 05

Dział Finansowy
Małgorzata Barańska – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 52 

Stypendia Studenckie
mgr Hubert Klim, mgr Aleksandra Anioł-Skuza 
tel. �8 �1 3�� 72 50 

Kasa Pracownicza
mgr Bożena Stefańczyk  
tel. �8 �1 3�� 72 �� 

Deputy Bursar for technical Affairs
Janusz Siwiec, M.Sc., Eng.
tel. �8 �1 3�� 72 12 
e-mail: z-ca.kanclerza.ds.tech@ujk.edu.pl 

Office of Bursar and Deputy Bursar for technical Affairs 
Katarzyna Cukrowicz
tel. �8 �1 3�� 72 10 
fax: �8 �1 3�� 72 11 
e-mail: sekkan@ujk.edu.pl 

Deputy treasurer
Małgorzata Tomasik, M.A.
tel. �8 �1 3�� 73 �3 
e-mail: malgorzata.tomasik@ujk.edu.pl 

ADMINIStrAtION – DEPArtMENtS

General Office
tel. �8 �1 3�� 72 ��
Directory Enquiries
tel. �8 �1 3�� 73 30

Administration and Economics Department
Monika Pożoga, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 82 

It Applications and Support Department
Artur Piwko, M.Sc., Eng. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 62 05

Financial Department
Małgorzata Barańska – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 52 

Student Grants
Hubert Klim, M.A.; Aleksandra Anioł-Skuza, M.A. 
tel. �8 �1 3�� 72 50 

Employee Cash Office
Bożena Stefańczyk, M.A.
tel. �8 �1 3�� 72 �� 
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Dział Funduszy Europejskich
mgr Barbara Skuza – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 85 

Dział Infrastruktury teleinformatycznej
mgr inż. Maciej Wlazło – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 62 0� 

Dział Innowacji i transferu technologii
mgr Monika Mazurkiewicz – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 83 
  
Dział Kadr
mgr Marcin Małek – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 23 

Dział Księgowości
mgr Bogusława Wijas – Kierownik Działu 
tel. �8 �1 3�� 73 37 

Dział Nauczania
mgr Agnieszka Świerczek – Kierownik Działu 
tel. �8 �1 3�� 72 25 

Dział Nauki
mgr Sylwia Kasprzyk – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 73 11 
 
Dział Płac
mgr Elżbieta Wiśniewska – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 17 
  
Dział Spraw Studenckich
mgr Aleksandra Tokarczyk – Kierownik Działu  
tel. �8 �1 3�� 72 61 

Dział techniczno-Budowlany
inż. Krzysztof Łaskawski – Kierownik Działu 
tel. �8 �1 3�� 65 81 

European Fund Department 
Barbara Skuza, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 85 

ICt Infrastructure Department   
Maciej Wlazło, M.Sc., Eng. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 62 0� 

Innovation and technology transfer Department   
Monika Mazurkiewicz, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 83 
  
Human resources Department 
Marcin Małek, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 23 

Accounting Department
Bogusława Wijas, M.A. – Head of the Department 
tel. �8 �1 3�� 73 37 

Education Department
Agnieszka Świerczek, M.A. – Head of the Department 
tel. �8 �1 3�� 72 25 

research Department
Sylwia Kasprzyk, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 73 11 
 
Salary Department
Elżbieta Wiśniewska, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 17 
  
Student Affairs Department
Aleksandra Tokarczyk, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 61 

Services and Construction Department 
Krzysztof Łaskawski, Eng. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 65 81 
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Dział transportu i Zaopatrzenia
mgr Tadeusz Jamrożek – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 �0 

Dział Zamówień Publicznych
mgr Barbara Kotras – Kierownik Działu
tel. �8 �1 3�� 72 77 

BIUrA I SEKCJE

Biuro Promocji i Informacji 
tel. �8 �1 3�� 73 �0 

Sekcja Inwentaryzacji
tel. �8 �1 3�� 72 56 
 
Sekcja ds. Majątkowych  
tel. �8 �1 3�� 72 ��

Biuro Organizacyjno-Prawne 
tel. �8 �1 3�� 72 56 

Sekcja Kontrolingu
tel. �8 �1 3�� 72 �7

Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. �8 �1 3�� 72 32

transport and Supplies Department
Tadeusz Jamrożek, M.A. – Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 �0 

Public Auction Department
Barbara Kotras, M.A.– Head of the Department
tel. �8 �1 3�� 72 77 

OFFICES AND SECtIONS

Promotion and Information Office 
tel. �8 �1 3�� 73 �0 

Inventory Section
tel. �8 �1 3�� 72 56 
 
Property Section
tel. �8 �1 3�� 72 ��

Organisation and Law Office 
tel. �8 �1 3�� 72 56 

Controlling Section
tel. �8 �1 3�� 72 �7

Office for International Cooperation
tel. �8 �1 3�� 72 32





Kultura i ruch naukowy
studentów

STUDENT CULTURE AND RESEARCH
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OśrODEK NAUKI I KULtUrY StUDENCKIEJ ONiKS
ul. Śląska 11 a
25-328 Kielce
tel. �8 �1 3�� 73 5�
e-mail: oniks.ujk@wp.pl
www.oniks.pl

KADrA
Kierownik: mgr Anna Tłuszcz

Struktura: Studencki Klub WSPAK, Studencki Ruch Nauko-
wy, Uczelniana Rada Samorządu Studentów     

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej jest jednostką orga-
nizacyjną, której misją jest wspieranie aktywności nauko-
wej studentów i animacja życia kulturalnego. Cel Ośrodka 
to rozbudzanie zainteresowań i pasji poznawczych mło-
dych ludzi, pomaganie im w samorealizacji pomysłów do-
tyczących badań naukowych, promowanie samodzielności 
w pracy naukowej oraz kształtowanie postaw twórczych. 
Aspiracją Ośrodka jest pełnienie roli „drzwi do nauki na 
światowym poziomie” oraz motywowanie studentów do 
wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata. 

ONiKS to także Studencki Klub WSPAK. Miejsce obcowa-
nia z kulturą, która nie ma szans zaistnieć podczas komer-
cyjnych przedsięwzięć. Miejsce to pozwala na włączenie 
się w działania twórcze w wielu dziedzinach sztuki. Jedno-
cześnie pozostaje otwarte na główne nurty popkulturowe. 
Mając na uwadze holistyczny rozwój studentów, Ośrodek 
współpracuje czynnie z AZS oraz innymi organizacjami 
studenckimi. W ONiKS każdy student z pozytywną energią 
odnajdzie swoje miejsce. Przykładem jest grupa wolonta-
riuszy działająca w naszych strukturach, a także studenci 
zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach studenckich. 
Z ich inicjatywy organizowane są konferencje naukowe, 
spotkania autorskie, happeningi artystyczne, pokazy sztuki, 
debaty polityczne, występy artystyczne, zabawy integrują-
ce społeczność lokalną, nowatorskie kursy, szkolenia i war-
sztaty. Hasło, które nam przyświeca to: „Włącz się... zacznij 
działać!”.

tHE ONiKS CENtrE FOr StUDENt rESEArCH AND CULtUrE 
ul. Śląska 11 a
25-328 Kielce
tel. �8 �1 3�� 73 5�
e-mail: oniks.ujk@wp.pl
www.oniks.pl

StAFF
Manager: Anna Tłuszcz, M.A.

Structure: WSPAK Student Club, Student Research Action 
Group, Students’ Union Council

The ONiKS Centre for Student Research and Culture is an 
organisational unit whose mission is to support student 
research activity and cultural animation. The Centre’s 
objective is to awaken interests and cognitive passions in 
young people, assist them in implementation of research 
ideas, promote research independence as well as shaping 
creative attitudes.

The Centre is committed to acting as “a doorway to 
world-class scholarship” and student motivator in facing 
the challenges of today’s world. 

The ONiKS also comprises the WSPAK Student Club, a 
venue for close encounters with culture which has little 
chance to surface during commercialised events. The 
venue allows for joining creative activity in a variety of arts. 
At the same time, the Club remains open to main trends 
of pop culture. With holistic student development in mind, 
the Centre is an active co-operator with the University 
Sports Club of the Students’ Sports Association  and other 
student organisations. At the ONiKS, each student with 
positive energy will feel at home. Volunteers are also part 
of our structure, and so are members of research circles 
and student associations. It is on their initiative that 
undergraduate conferences, meet-the-author sessions, art 
happenings and shows, political debates, performances, 
icebreaker games involving the local community, pilot 
courses, training sessions and workshops are held. Our 
motto is “Join us and Get Going!”
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UCZELNIANA rADA SAMOrZąDU StUDENtÓW UJK 
W KIELCACH
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce
tel./fax �8 �1 3�� 73 01
e-mail: urss@ujk.edu.pl
www.samorzad.ujk.edu.pl

UCZELNIANA rADA SAMOrZąDU StUDENtÓW UJK 
W PIOtrKOWIE trYBUNALSKIM
ul. Słowackiego 11�/118
�7-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: rss.piotrkow@gmail.com

Uczelniana rada Samorządu Studentów
Reprezentuje interesy studentów i ściśle współpracuje 

z organami Uniwersytetu w sprawach dotyczących społecz-
ności akademickiej. Stara się nieść pomoc koleżeńską tam, 
gdzie jest to tylko możliwe. Wspiera studentów w uzyska-
niu stypendiów i innej pomocy materialnej, miejsc w Do-
mach Studenta oraz stoi na straży przestrzegania i poszano-
wania praw studenta. Uczestniczy w elekcji władz Uczelni, 
ma wpływ na pracę jednostek decydujących o programie 
i toku studiów. 

Wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób 
studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia pozio-
mu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Opiniuje 
wszystkie akty prawne dotyczące studentów. Kreuje życie 
kulturalne środowiska studenckiego. Jest twórcą najwięk-
szej akademickiej imprezy w Kielcach – Juwenaliów i Jesieni 
Żakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – Trybunaliów. Orga-
nizuje wyjazdy na obozy integracyjne dla studentów I roku 
– Adapciaki. Kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależ-
ności od władz państwowych i organizacji politycznych.

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY StUDENtS’ 
UNION COUNCIL IN KIELCE
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce
tel./fax �8 �1 3�� 73 01
e-mail: urss@ujk.edu.pl
www.samorzad.ujk.edu.pl

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY StUDENtS’
UNION COUNCIL IN PIOtrKÓW trYBUNALSKI
ul. Słowackiego 11�/118
�7-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: rss.piotrkow@gmail.com

the Jan Kochanowski University Students’ Union Council
The University’s Students’ Union Council represents 

student interests and closely cooperates with University 
units on issues related to the well-being of the student 
community. Ready to offer friendly assistance whenever 
possible, the Council endorses student applications for 
grants, other forms of financial aid or dormitory rooms, 
as well as ensuring that student rights are duly respected. 
The Council representatives participate in elections to the 
University authorities, and can affect the work of units, 
involved in the decision-making process on issues such as 
curriculum contents or the course of studies. They support 
increasing student numbers, growth of capital investment 
in the University, education quality enhancement, syllabus 
reform and modifications in the course of studies. They 
provide their opinion on all legal regulations which affect 
students. They orchestrate the cultural life of the student 
community and are the driving force behind the largest 
student events – the Juvenalia and the Student Autumn 
in Kielce, and the Trybunalia in Piotrków Trybunalski. 
In addition, they are the organisers of first-year student 
integration holiday trips – the academic boot camps. 
The Council follows the principle of non-politics and 
independence of the state government or political 
organisations.



Sport i rekreacja

SPORTS AND LEISURE
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StUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPOrtU UJK
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 15/17
fax �8 �1 3�� 68 1�
e-mail: swfis@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/swfis

KADrA
Kierownik: dr Rafał Pawłowski
Z-ca kierownika: mgr Grzegorz Osiakowski 
Instruktorzy: 1�, pracownicy administracyjni: 2 

Podstawowym celem Studium jako jednostki międzywy-
działowej jest upowszechnianie kultury fizycznej w środo-
wisku akademickim. Działalność obejmuje organizację za-
jęć we wszystkich formach kultury fizycznej – wychowania 
fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji.

Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne dla studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez dwa seme-
stry. Wśród dyscyplin realizowanych podczas zajęć wf są 
przede wszystkim zespołowe gry sportowe (piłka siatkowa, 
piłka nożna, koszykówka, unihokej) i pływanie, ale także 
zajęcia ogólnorozwojowe i terenowe. Wychodząc z założe-
nia, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązko-
wym w uczestnictwie, ale dobrowolnym w formie, studenci 
mogą realizować zajęcia wf uczestnicząc w zajęciach rekre-
acyjnych, sportowych lub w formach wypoczynku obozo-
wego. Dwie formy były od zawsze szczególnie propagowa-
ne przez Studium – narciarstwo i pływanie.

Rekreacja ruchowa jako zajęcia fakultatywne organizowa-
na jest przede wszystkim z myślą o studentach, którzy lubią 
aktywnie spędzać czas, a nie mają już zajęć wychowania fi-
zycznego. Obowiązek uczestnictwa w zajęciach wf również 
może być realizowany w różnych formach fakultatywnych. 
Wśród zajęć rekreacyjnych znajdujemy pływanie, ćwiczenia 
w siłowni, aerobik, płetwonurkowanie, ale także możliwość 
rywalizacji w rozgrywkach wewnątrzuczelnianych. Studen-
ci rywalizują przez cały rok w piłce siatkowej i piłce nożnej, 
studentki natomiast w piłce siatkowej.

Aby angażować jak najwięcej młodzieży wokół aktywno-
ści fizycznej w czasie wolnym, Studium organizuje, oprócz 

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY
PHYSICAL EDUCAtION AND SPOrtS CENtrE
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 15/17
fax �8 �1 3�� 68 1�
e-mail: swfis@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/swfis
StAFF
Head: Rafał Pawłowski, Ph.D.
Deputy Head: Grzegorz Osiakowski, M.A.
Instructors: 1�, Administrative personnel: 2

The Centre’s primary objective as an inter-faculty unit is to 
popularise physical culture among the student community. 
The Centre organises classes in a range of forms of physical 
culture: physical education, sports, active leisure pursuits 
and physical rehabilitation. A two-semester course in 
Physical Education is obligatory for full- and part-time 
undergraduate students. The sports disciplines which are 
practised during these classes include not only team games 
(volleyball, football, basketball or floorball) and swimming, 
but also other indoor and outdoor sports activities. With 
the assumption that physical education is a compulsory 
programme but its content is elective, students can take 
part in a variety of classes, enjoying recreation, sports or 
camp-type forms of physical activity. The two most popular 
sports have always been skiing and swimming.

Active leisure pursuits, an elective programme, has 
been developed primarily for those students who enjoy 
active leisure pursuits but have already completed their 
compulsory PE programme, which can likewise be taken as 
a range of optional classes. They include swimming, gym 
workout, aerobics, scuba-diving, down to opportunities for 
competitive intra-university games participation. For the 
whole academic year, male students compete in volleyball 
and football, and female students – in volleyball.

In order to attract to active leisure pursuits as many 
students as possible, the Centre organises sports 
competitions, large-scale events, tourist trips (such as the 
Świętokrzyskie Mountains hiking rally), the University’s 
swimming championship, or – to return to the former 
tradition –  cross-country runs.
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rozgrywek sportowych, masowe imprezy rekreacyjne i tu-
rystyczne – rajd pieszy po Górach Świętokrzyskich, mistrzo-
stwa Uniwersytetu w pływaniu czy obecnie, wracając do 
dawnych tradycji, bieg przełajowy.

Szczególną wizytówką działalności rekreacyjnej Studium 
jest organizacja aktywnego fizycznie wypoczynku – stu-
denckich obozów narciarskich i rejsów żeglarskich. Obozy 
narciarskie od początku istnienia naszej Uczelni odbywają 
się nieprzerwanie w Bukowinie Tatrzańskiej. W ciągu tygo-
dniowych turnusów studenci uczą się jeździć na nartach 
lub doskonalą swoje umiejętności pod okiem pracowników 
Studium, doświadczonych instruktorów narciarstwa. Miłość 
do gór, do zimowego wypoczynku na stokach narciarskich 
skutecznie została zaszczepiona, w ciągu ponad czterdzie-
stu lat, tysiącom obozowiczów.

Od blisko czterdziestu lat studenci mają możliwość 
uczestniczenia w rejsach żeglarskich po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich. Z wykorzystaniem własnych jachtów pracow-
nicy Studium – doświadczeni sternicy, wprowadzają śmiał-
ków w tajniki żeglarstwa. Wyruszając z portu w Wilkasach, 
dzięki codziennym zmianom miejsca pobytu, pokazują im 
piękno Mazur, atrakcyjną formę letniego wypoczynku.

A flagship activity of the Centre’s is student skiing camps 
and sailing cruises. Since the foundation of the University, 
the skiing camps have always been held at the ski resort 
of Bukowina Tatrzańska. In one week, beginners can 
learn skiing basics and competent skiers – improve their 
technique with the help of the Centre’s staff, experienced 
skiing instructors. Over more than forty years, thousands 
of camp-goers have had a passion for the mountains and 
winter skiing effectively instilled in them.

For almost four decades now, students have had the 
opportunity to participate in sailing cruises in Poland’s 
Great Mazurian Lake District. Using their own yachts, the 
Centre’s skilled skippers introduce the uninitiated to the 
secrets of sailing. Setting out from the harbour at the village 
of Wilkasy, with a new destination each day, the students 
discover the beauty of Mazurian lakes and develop a taste 
for sailing – a pleasurable summertime leisure pursuit.

Physical rehabilitation is another opportunity to 
participate in physical culture activities through mobility 
therapy for those students who are unable to benefit from 
regular PE classes due to health reasons. Apart from indoor 
fitness classes set to music, this can mean swimming or 

Obóz narciarski – Bukowina Tatrzańska
A skiing camp at Bukowina Tatrzańska
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Rehabilitacja ruchowa to możliwość uczestniczenia 
w kulturze fizycznej, poprzez zajęcia terapii ruchowej, dla 
studentów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do zajęć 
wychowania fizycznego. Oprócz zajęć przy muzyce w sali 
gimnastycznej może to być pływanie czy nordicwalking. 
Także studenci niepełnosprawni mogą uczestniczyć w zaję-
ciach ruchowych wskazanych przez lekarza.

Sport to możliwość rywalizacji na różnych poziomach. 
Studenci mający przeszłość sportową, predyspozycje do 
uprawiania sportu, mogą trenować w sekcjach sportowych. 
Obecnie działają sekcje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, 
męskie sekcje koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej oraz 
wspólne sekcje pływania, tenisa stołowego i lekkiej atletyki. 
Członkowie KU AZS reprezentują Uniwersytet na arenach 
sportowych. Treningi prowadzą pracownicy Studium – wy-
kwalifikowani trenerzy i instruktorzy.

Nordic walking. Even students living with disabilities 
can enjoy classes recommended by their healthcare 
professionals.

Sports offer opportunities for competition at a variety of 
levels. Gifted students, who have practised sports before, 
can continue in dedicated sports units. At present, the 
Centre has men’s and women’s volleyball units; men’s 
basketball, football and handball units; and both men’s 
and women’s swimming, table tennis and athletics units. 
Members of the University Sports Club represent the JKU 
in sports arenas. They are coached by the Centre’s staff of 
highly-qualified coaches and instructors.

Obóz żeglarski – Mazury 
A sailing camp in the Mazurian Lake District
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Bieg przez Campus 2013 r. 
The 2013 cross-campus run

Zawodnicy Akademickiego Związku Sportowego UJK
Members of the JKU Club of the Students’ Sports Association
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Kadra Studium to obecnie 1� nauczycieli. O ich wysokich 
kwalifikacjach, oprócz długoletniego doświadczenia pra-
cy w środowisku akademickim, świadczą posiadane przez 
nich uprawnienia trenerskie i instruktorskie w wielu dy-
scyplinach, a także zdobywane stopnie naukowe doktora 
w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Od blisko trzydziestu 
lat Studium kształci nowe kadry kultury fizycznej – prowa-
dząc studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycz-
nego, a także kursy instruktorskie.

KLUB UCZELNIANY
AKADEMICKIEGO ZWIąZKU SPOrtOWEGO
UNIWErSYtEtU JANA KOCHANOWSKIEGO
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 17
fax �8 �1 3�� 68 1�
e-mail: kuazs@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/azs

KADrA
Prezes: dr Robert Dutkiewicz
Wiceprezes: mgr Tomasz Błaszkiewicz
Sekretarz: mgr Ewa Błaszkiewicz

KU AZS działa w naszej Uczelni „od zawsze” i skupia stu-
dentów – sportowców i sympatyków sportu. Studenci 
zrzeszeni w AZS i trenujący w uniwersyteckich sekcjach 
rywalizują na arenie regionalnej i ogólnopolskiej, zarówno 
w sporcie akademickim, jak i w ligach państwowych.

Siatkarze i piłkarze ręczni rywalizują w rozgrywkach 
III ligi, zajmując w tym sezonie odpowiednio drugie i pierw-
sze miejsce. Szczypiorniści wygrali ponadto rozgrywki Ligi 
Małopolskiej. Siatkarki i koszykarze biorą udział w rozgryw-
kach ligi amatorskiej, zajmując corocznie wysokie miejsca. 
Tenisistki i tenisiści stołowi rywalizują w lidze akademickiej.

„Azetesiacy” reprezentują nasz Uniwersytet w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski. Prawie każda z sekcji ma za 
sobą przeszłość medalową. Corocznie medale z mistrzostw 
przywożą pływaczki, obecnie dwa złote. Udane występy 
zaliczają biegacze, a o awans do finałów mistrzostw walczą 
piłkarze ręczni.

At present, the Centre employs 1� teachers. Their 
high qualifications, apart from years’ long professional 
experience with the academic community, are testified to by 
their coach and instructor certificates in several disciplines, 
as well as doctoral degrees in physical culture studies. 
For almost thirty years, the Centre has been training new 
physical educators by offering postgraduate programmes 
in PE, as well as train-the-trainers programmes.

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY CLUB OF tHE 
StUDENtS’ SPOrtS ASSOCIAtION
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 17
fax �8 �1 3�� 68 1�
e-mail: kuazs@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/azs

StAFF
President: Robert Dutkiewicz, Ph.D.
Vice-President: Tomasz Błaszkiewicz, M.A.
Secretary: Ewa Błaszkiewicz, M.A.

The Club has always been an active section within the 
University’s structures, attracting sports-oriented students 
and sports fans alike. Club members who play in University 
sports units take part in regional and national competitions, 
both in university and national leagues.

Volleyball and handball players compete in the Polish 
Third-League games, having come second and first this 
season, respectively. Handball players have also won the 
Little Poland League games. Female volleyball players and 
male basketballers enter the amateur league games, scoring 
high every year. Table tennis players are in the university 
league. The Sports Association members represent our 
University in Poland’s Students’ Cup. Almost every unit has 
a medal past behind it. Swimmers bring home medals (this 
season, it is two golds) from their championships. Runners 
succeed likewise, and handball players are heading toward 
advancement to championship finals.
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AKADEMICKIE BIUrO KArIEr
ul. Śląska 15 a
25-328 Kielce
e-mail: abk@ujk.edu.pl
tel/fax �8 �1 3�� 78 �1
www.abk.ujk.edu.pl

KADrA 
Kierownik ABK: Elżbieta Kurkowska
Specjalista ds. przygotowania do wejścia na rynek 
pracy: Justyna Pilarz, Marcin Agatowski

Nowy wymiar kariery
Działalność Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach zorientowana jest na 
stworzenie studentom nowych perspektyw, zwiększających 
ich szanse na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia. 

tHE UNIVErSItY CArEEr CENtrE (UCC)
ul. Śląska 15 a
25-328 Kielce
e-mail: abk@ujk.edu.pl
tel/fax �8 �1 3�� 78 �1
www.abk.ujk.edu.pl

StAFF
Head of the Centre: Elżbieta Kurkowska
Labour Market Entry Assistance Officers: Justyna Pilarz, 
Marcin Agatowski

New career dimensions
The operations of the Jan Kochanowski University 

Career Centre are geared at providing students with 
new opportunities to enhance their likelihood of finding 
satisfying employment.
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Liczne szkolenia i kursy organizowane corocznie przez ABK 
wpisują się w wymagania obecnego rynku pracy. Tematyka 
związana z planowaniem kariery, promocją przedsiębior-
czości akademickiej oraz kreowaniem własnego wizerunku 
na rynku pracy wpływa na rozwój zawodowy młodych ludzi. 
Nabyte umiejętności pomagają studentom i absolwentom 
w budowaniu profesjonalnej autoprezentacji, ułatwiają sku-
teczną komunikację, wspomagają panowanie nad stresem. 
Osobom, które zastanawiają się, jak kształtować ścieżkę ka-
riery zawodowej, ABK przygotowało ofertę profesjonalnych 
porad doradców zawodowych i personalnych. Spotkania 
z coachem i trenerem NLP pozwalają odkryć najefektywniej-
sze drogi osiągania swoich celów. Konsultanci do spraw kre-
owania wizerunku uświadamiają młodym ludziom, iż pro-
fesjonalne kształtowanie własnego obrazu stanowi ważny 
element rozwoju zawodowego. 

Ponadto Biuro organizuje spotkania z przedsiębiorcami 
i kreuje współpracę z pracodawcami, w ramach których 
studenci i absolwenci mają szansę zapoznania się z działal-
nością i ofertą regionalnego biznesu. ABK włącza się także 
w organizację Targów PRACA KARIERA ROZWóJ, które co-
rocznie gromadzą prężnie rozwijające się firmy i instytucje, 
prezentujące oferty rozwoju zawodowego dla studentów 
i absolwentów. Wydarzenie to stanowi  skuteczną promocję 
i reklamę przedsiębiorstw wśród młodych ludzi oraz stwarza 
możliwość pozyskania pracowników, stażystów, praktykan-
tów. Integralną częścią Targów są liczne szkolenia i warsztaty 
oraz Forum BIZNES EDUKACJA ROZWóJ, w ramach którego 
odbywa się debata z udziałem przedstawicieli biznesu, świę-
tokrzyskich uczelni wyższych oraz studentów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, ABK ani-
muje strefę wsparcia aktywności i przedsiębiorczości stu-
denckiej, m.in. poprzez realizację autorskiego programu 
Klub Aktywnego Studenta (KAS). 

Biuro docenia działalność młodych ludzi, wykraczającą 
poza standardy programów kształcenia. KAS służy wyłania-
niu i wspieraniu najaktywniejszych studentów i absolwen-
tów, m.in. realizujących samodzielne projekty i inicjatywy, 
działających w organizacjach pozarządowych, kołach na-
ukowych czy też uczestniczących w dodatkowych szkole-
niach. Na „klubowiczów” czekają płatne staże w wiodących 
firmach i instytucjach regionu. 

Numerous training sessions and courses organised by 
the UCC meet the requirements of the present-day labour 
market. Career planning issues, promotion of student 
entrepreneurship as well as personal image modelling for 
the labour market are all conducive to young people’s career 
building. Acquired skills help undergraduate and graduate 
students create professional self-presentations, foster 
effective communication and facilitate stress management. 
Those who are still trying to decide on their career paths are 
assisted by the UCC occupational and personal counsellors. 
Sessions with coaches and NLP trainers enable discovery 
of the best ways in which to achieve the trainees’ goals. 
Personal stylists make young people realise that professional 
shaping of one’s image is an important element of career 
development.

Moreover, the Centre holds regular sessions with 
entrepreneurs and orchestrates cooperation with employers 
during which undergraduate and graduate students have an 
opportunity to learn about the activities and opportunities 
of the local business circles. The Centre also helps organise 
the Work-Career-Development Trade Fair, which every year 
attracts dynamic companies and organisations who offer 
opportunities for undergraduate and graduate students’ 
career  development. This event fosters effective promotion 
and advertising of the companies among the young, as well 
as creating prospects for the former to acquire employees, 
trainees and interns. The Fair is invariably accompanied 
by numerous training sessions and workshops as well 
as the Business-Education-Progress Forum, which 
includes discussion panels, attended by representatives 
of Świętokrzyskie business circles, institutions of higher 
education and the students themselves.

In order to meet the students’ needs, the UCC encourages 
student activity and entrepreneurship, for example by 
means of implementation of a tailor-made project, the Active 
Student Club (ASC). The Centre appreciates young people’s 
activity beyond standard educational requirements. The ASC 
helps select and support the most active undergraduate 
and graduate students – those who implement their own 
projects and initiatives independently, are active in NGOs 
and scholarly societies, or participate in extra-curricular 
training courses. Club members are likely to become paid 
interns at the region’s leading companies and institutions.



AKADEMICKI INKUBAtOr PrZEDSIęBIOrCZOśCI W KIEL-
CACH PrZY UNIWErSYtECIE JANA KOCHANOWSKIEGO
ul. Świętokrzyska 15
bud. G, pok. A20
25-�06 Kielce
www.aipkielce.pl
www.facebook.com/AIPKielce

Dyrektor: mgr Szczepan Bogucki

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości po-
wstała w 200� r. Oddział w Kielcach otwarty został trzy lata 
później. Głównym jego celem jest pomoc młodym, przed-
siębiorczym osobom w otwarciu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej. Od czasu powstania kieleckiego 
oddziału AIP, jeszcze przy Akademii Świętokrzyskiej, do koń-
ca 2012 r. powstało w ramach Inkubatora 131 StartUp’ów. 

(Źródło: Raport ewaluacyjny z II edycji staży organizowanych 
w 2012 r. w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”)

ABK to także centrum informacji o dodatkowych prakty-
kach, stażach. Popularyzuje wolontariat jako formę łączącą 
działania na rzecz innych osób z praktycznym zdobywaniem 
odpowiednich kwalifikacji i ćwiczeniem umiejętności, gdzie 
wynagrodzeniem jest doświadczenie zawodowe, istotne 
na obecnym rynku pracy. Biuro wspiera studentów i absol-
wentów w przejściu ze świata edukacji do świata pracy, co 
nie jest momentem łatwym i wymaga odpowiedniego przy-
gotowania. 

56%35%

9%

Liczba absolwentów wyrażona w %, którzy otrzymali zatrudnienie
po zakończeniu stażu w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”

Percentage of graduates employed upon termination of their
internships under the Education for Labour Market Project

Absolwenci, którzy otrzymali
zatrudnienie w firmie ze stażu
Graduates employed
at internship companies

Absolwenci, którzy otrzymali
zatrudnienie w innej firmie
Graduates employed
at other companies

Absolwenci, którzy
nie otrzymali zatrudnienia
Unemployed graduates

(Source: Assessment Report on 2012 Second Edition of 
Internships under the Education for Labour Market Project).

The UCC also serves as a centre of information on 
additional practice experience or internship opportunities. 
It promotes volunteering as a combination of activity to 
the benefit of others with practical acquisition of needed 
qualifications and training ground for skills, and undeniable 
profits of work experience, crucial in today’s labour market. 
The Centre provides support to undergraduate and graduate 
students in their transition from the world of education to 
the world of work, far from easy and demanding adequate 
preparation.

tHE ACADEMIC ENtrEPrENEUrSHIP INCUBAtOr At 
tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY IN KIELCE
ul. Świętokrzyska 15
Block G, Room A20
25-�06 Kielce
www.aipkielce.pl
www.facebook.com/AIPKielce

Head of the Institute: Szczepan Bogucki, M.A.

The Academic Entrepreneurship Incubator Foundation 
was established in 200�, and its Kielce Branch was opened 
three years later. Its major objective is to help young 
enterprising individuals to set up and run their own 
businesses. Since the foundation of the Kielce Branch of the 
Incubator at the former Świętokrzyskie University, as many 
as 131 start-ups were set up within the Incubator by the 
end of 2012.
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Wykres 1. Liczba założonych StartUp’ów w kieleckim AIP 
w poszczególnych latach (dane szacunkowe)

Wykres 2. Liczba firm funkcjonujących w AIP Kielce w po-
szczególnych miesiącach 2012 r. (dane szacunkowe)
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Fig. 1. Number of start-ups at the Kielce Academic 
Entrepreneurship Incubator by year (an estimate)

Fig. 2. Number of businesses in operation at the Kielce 
Academic Entrepreneurship Incubator in 2012 by month 
(an estimate)
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Dlaczego AIP? Powodów jest co najmniej kilka:
• skrócenie czasu otwarcia działalności z kilku tygodni do 

nawet 2� godzin,
• minimalizacja kosztów – brak opłaty rejestracyjnej, niska 

stała opłata miesięczna,
• pakiet wsparcia i usług – obsługa księgowa, obsługa praw-

na, doradztwo, system faktur on-line, wsparcie marketin-
gowe,

• szybki i prosty sposób na „przetestowanie pomysłu” czy 
„firmę na wakacje”,

• możliwość atrakcyjnej współpracy z innymi StartUp’ami,
• atrakcyjne ceny usług firm zewnętrznych w ramach pakie-

tu B�B,
• wyposażone biuro dostępne dla każdego uczestnika pro-

gramu,
• stałe rozwijanie zasobów wiedzy.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to także po-
kaźny zasób wiedzy, dostępnej dla firm objętych wspar-
ciem, jak i innych zainteresowanych osób. Tematyka spot-
kań obejmuje treści bezpośrednio związane z prowadzoną 
działalnością (zakładanie i prowadzenie firmy, księgowość, 
źródła finansowania działalności), jak i wspomagające roz-
wój osobisty (mowa ciała, gestów, kolorów, autoprezenta-
cja). Co roku notujemy około 600-700 osób uczestniczących 
w prowadzonych szkoleniach, spośród których niemal po-
łowa to studenci UJK.

Tylko w 2012 r. AIP Kielce uczestniczył lub organizował kil-
kadziesiąt otwartych i zamkniętych wydarzeń. (Wykres 3)

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości regularnie 
zapraszany jest jako partner i uczestnik do udziału w kon-
ferencjach i szkoleniach, a także m.in. na Targi Pracy, Targi 
Praca Kariera Rozwój, czy na inne wydarzenia o tematyce 
proprzedsiębiorczej.

Dzięki porozumieniu zawartemu z Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, kielecki oddział AIP uzyskał 
latem 2012 r. nowe, większe pomieszczenie w celu zaada-
ptowania go na biuro udostępniane działającym firmom. 
W jego skład wchodzą: sala ogólna, pomieszczenie kadry 
oraz salka szkoleniowa. Wyremontowane biuro zostało wy-

Why choose the Academic Entrepreneurship Incubator? 
There are a number of reasons:
• reducing business set-up procedure duration from several 

weeks to even twenty-four hours,
• expense downsizing (no registration fee, affordable 

monthly lump-sum charges)
• support and services package (accounting, legal 

counselling, consultancy, on-line invoicing system, 
marketing support),

• fast and simple method of testing an idea or setting up a 
holiday business,

• benefits from cooperation with other start-ups
• attractive pricing of external company services as part of 

a B�B package,
• equipped office, accessible to all programme participants,
• continuing expansion of know-how resources.

Academic Entrepreneurship Incubators are a considerable 
resource of know-how, accessible to supported businesses 
and all those interested. Session themes vary from issues 
related directly to business operations (setting up and 
running a business, accounting, sources of business 
financing) to those concerning personal development 
(body, gesture and colour language; self-presentation). 
Every year, we have about 600-700 participants in our 
training sessions, among whom almost half are JKU 
students. In the year 2012 alone, the Kielce Academic 
Entrepreneurship Incubator participated in or organised 
several tens of open and closed events (see Fig. 3). 

The Academic Entrepreneurship Incubator is regularly 
invited as a partner and participant in conferences 
and training sessions, Employment or Work-Career- 
-Development Fairs, and other entrepreneurship-related 
events.

Thanks to an agreement with the Jan Kochanowski 
University in Kielce, in the summer of 2012,  the Kielce 
Branch of the Incubator obtained new, larger premises to 
be re-adapted as office space, available to all participant 
businesses. The new premises comprise a general-purpose 
room, an instructors’ room and a training room. The 
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StartUp Training; 39

StartUp Kick-off; 35

Dodatkowe 
wydarzenia

Additional events; 13

StartUp Mixer; 3

Wydarzenia AIP
Events at Kielce Academic Entrepreneurship Incubator

posażone m.in. w cztery multimedialne kapsuły kompute-
rowe, ksero, stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu, te-
lewizor LCD, projektor i wiele innych. Nad bezpieczeństwem 
czuwa system monitoringu oraz elektroniczny system kon-
troli dostępu, który w połączeniu z wyjściem z biura bezpo-
średnio na zewnątrz budynku sprawia, że z nowoczesnego 
biura korzystać można dosłownie o dowolnej porze.

Wykres 3. Wydarzenia w AIP Kielce w 2012 r. (dane szacun-
kowe)

refurbished office has been equipped with four multi-
media computer capsules, a photocopier, constant wireless 
internet access, an LCD TV, an OHP and other devices. 
Security is provided by a monitoring system and electronic 
access control system, connected to the office entrance, 
which enables users to enter the office at literally any time.

Fig. 3 Events at Kielce Academic Entrepreneurship Incubator 
in 2012 (an estimate)
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StUDIUM JęZYKÓW OBCYCH
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce 
tel. �8 �1 3�� 68 22
e-mail: sjo@ujk.edu.pl 
www.ujk.edu.pl/sjo

Kierownik: mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska
Kadra: 28 lektorów języków obcych
Struktura: Rada Studium oraz � zespoły językowe

Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty z języka 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. 
Kształci na poziomach określonych standardami przedsta-
wionymi w dokumencie Rady Europy  „Europejski System 
Opisu Kształcenia Językowego”. Przygotowuje studentów 
do efektywnego porozumiewania się w języku obcym w ży-
ciu zawodowym i prywatnym. Szczególny nacisk kładzie na 
rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Do 
specyfiki lektoratów należy uwzględnienie w programie 
nauczania języka specjalistycznego związanego ze studio-
wanym kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością 
zawodową. Umożliwia podjęcie nauki drugiego lub trze-
ciego języka na lektoracie nieobjętym planem studiów oraz 
wyrównywanie i uzupełnianie wymaganych umiejętności. 
Przygotowuje do międzynarodowych egzaminów TELC na 
wszystkich poziomach wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego: A1, A2, B1, B2, C1, których certy-
fikaty są ważne dożywotnio i honorowane na rynku pracy. 
Proponuje także kursy przygotowujące do wyjazdu w ra-
mach programu Erasmus. 

Lektoraty prowadzone są według programów autorskich, 
uwzględniających najnowsze metody i materiały dydak-
tyczne. Lektorzy systematycznie doskonalą swój warsztat 
pracy poprzez udział w kursach międzynarodowych i krajo-
wych konferencjach oraz warsztatach metodycznych. Dzię-
ki temu mogą zaoferować studentom odpowiednio wysoki 
poziom zajęć i niekwestionowaną efektywność.

Studium Języków Obcych korzysta z multimedialnych ze-
stawów audiowizualnych z możliwością zapisu i powielania 
przekazywanych treści, ze stanowisk do samokształcenia 
językowego, multimedialnych sal wykładowych wyposa-
żonych w system tłumaczeń symultanicznych oraz labora-
toriów językowych z elektronicznym systemem do interak-
tywnej nauki języka.

FOrEIGN LANGUAGE CENtrE
ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel. �8 �1 3�� 68 22
e-mail: sjo@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/sjo

Head of the Centre: Ewa Mamrot-Tuszyńska, M.A.
Staff: 28 foreign language teachers
Structure: Foreign Language Centre Council and four 
language teams

The Foreign Language Centre offers language courses in 
English, German, French and Russian, at standards defined 
by the European Council’s Common European Framework 
of Reference for Languages, and prepares students to 
communicate effectively in foreign languages in their 
professional and personal lives. Special attention is paid 
to development of speaking and listening comprehension 
skills. Language courses are geared towards specialised 
languages needed in particular courses of studies and 
subsequent professional careers. A student can learn 
one or two languages beyond the required minimum 
and upgrade their skills. The Centre prepares students to 
take international TELC examinations at all levels defined 
by the Common European Framework of Reference for 
Languages: A1, A2, B1, B2, and C1. The thus obtained 
language certificates remain valid for life and are respected 
in the labour market. For those intending to travel under 
the Erasmus Programme, preparatory courses are also 
available.

Language classes follow the teachers’ original syllabuses, 
and rely on the latest teaching methods and aids. Language 
teachers continue to develop their skills by regular 
participation in national and international training courses, 
conferences as well as methodology workshops. Due to this, 
they are able to offer JKU students high-quality courses and 
first-rate teaching efficiency. The Foreign Language Centre 
uses audio-visual equipment for recording and replaying 
material, language self-study stations, multimedia tutorial 
rooms complete with a simultaneous translation system, 
as well as language laboratories with electronic systems for 
interactive language instruction.
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BIBLIOtEKA UNIWErSYtECKA
ul. Świętokrzyska 21 E
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 55
fax �8 �1 3�� 7158
e-mail: buk@ujk.edu.pl
www.buk.ujk.edu.pl

Dyrektor: dr Henryk Suchojad
starszy kustosz dyplomowany
Kadra: 71 pracowników, w tym � osoby z tytułem doktora, 
2 osoby na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego

StrUKtUrA OrGANIZACYJNA
Władze: Dyrektor Biblioteki, Wicedyrektor ds. Informacji Na-
ukowej, Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów
Oddziały: Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbio-
rów (z Informatorium), Oddział Wolnego Dostępu do Zbio-
rów Zwartych (z Sekcją Opracowania Technicznego Zbio-
rów), Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 
(z Czytelnią Prasy Bieżącej), Wypożyczalnia Międzybiblio-
teczna, Oddział Informacji Naukowej (z Czytelnią Multi-
medialną), Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów, Oddział Opra-
cowania Rzeczowego Zbiorów, Oddział Digitalizacji Zbiorów, 
Oddział Administracyjno-Finansowy, Oddział Komputeryza-
cji i Informatyzacji, Oddział Zbiorów Specjalnych (z Galerią 
Akademicką), Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw
Agenda zewnętrzna:
Czytelnia Pedagogiczna, mieści się w budynku Wydziału Pe-
dagogicznego i Artystycznego UJK, ul. Krakowska 11

Stan zbiorów na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
• �38 7�8 vol. wydawnictw zwartych,
• 68 050 roczników wydawnictw ciągłych,
• � 667 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w 2012 r. wy-
nosiła:
• 1 0�6 tytułów, w tym 
• �87 tyt. czasopism polskich,
• 5� tyt. czasopism zagranicznych 
Ilość dostępnych tytułów czasopism w formie elektronicz-
nych baz danych: 
• ponad 17 000 tytułów z całego świata

UNIVErSItY LIBrArY
ul. Świętokrzyska 21 E
25-�06 Kielce
tel. �8 �1 3�� 71 55
fax �8 �1 3�� 7158
e-mail: buk@ujk.edu.pl
www.buk.ujk.edu.pl

Head of the Library: Henryk Suchojad, Ph.D.,
Senior Curator
Staff: 71 employees, including � with doctoral degrees and 
2 certified librarians

LIBrArY StrUCtUrE
Authorities: Head of the Library, Deputy Head of the Library 
for Scientific Information, Deputy Head of the Library for 
Library Resources Availability 
Sections: Collection Storage and Loans (including the 
Information Desk), Free Book Access (including Technical 
Collection Cataloguing Section), Free Periodical Access 
(including Current Press Reading Room), Inter-Library 
Section, Scientific Information Section (including Multimedia 
Reading Room), Collection and Complementation Section, 
Formal Collection Cataloguing Section, Thematic Collection 
Cataloguing Section, Collection Digitalisation Section, 
Administration and Financial Section, Computerisation 
and Informatisation Section, Special Collections Section 
(including Academic Gallery), as well as Education, Teaching 
and Publishing Section.
Off-site branch:
Pedagogy Reading Room in the building of the JKU Faculty 
of Education and Arts, at ul. Krakowska 11.

As of 31 December, 2012, the Library collections comprised:
• �38,7�8 book volumes,
• 68,050 periodical annuals,
• �,667 special collections items.
The number of periodical subscription titles in 2012 
amounted to:
• 1,0�6 titles, including
• �87 Polish titles
• 5� foreign titles.
The number of periodical titles available in on-line 
databases exceeded:
• 17,000 titles from all over the world.
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Biblioteka administruje w pełnym zakresie serwisami 
on-line:
• wielodziedzinowymi i dziedzinowymi bazami pełnoteks-

towymi, obejmującymi m.in. nauki społeczne, humani-
styczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, 
nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin (np. bazy 
EBSCO, Academic Search Complete, Business Source Com-
plete, Health Source-Nursing/Academic Edition),

• pełnotekstowymi czasopismami elektronicznymi, m.in. 
wydawnictw Elsevier, Springer, American Institute of Phy-
sics, American Physical Society.

Biblioteka współpracuje z 205 bibliotekami w ramach 
wypożyczeń międzybibliotecznych. Znajdują się w niej 
specjalistyczne stanowiska komputerowe wyposażone 
m.in. w skanery i oprogramowanie, umożliwiające osobom 
z dysfunkcją wzroku korzystanie z bibliotecznych zasobów. 
Biblioteka posiada 317 miejsc do pracy dla Czytelników.

Biblioteka zaspokaja potrzeby studentów i pracowników 
w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych 
oraz pełni funkcję centrum komunikacji społecznej, kultury 
i informacji zarządzanej przez jakość. Rozwój Biblioteki jest 
ukierunkowany na Bibliotekę Cyfrową, co otwiera możliwo-
ści dostępu do zasobów danych ośrodków podobnej klasy 
w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodo-
wej. Zbiory stanowią ok. 600 tys. woluminów, z czego kilka-
dziesiąt tysięcy jest w wolnym dostępie i posiada elektro-
niczny system zabezpieczenia. Wypożyczanie odbywa się 
w sposób tradycyjny oraz za pomocą urządzeń samowypo-
życzających. Zwrotu książek można dokonać bezpośrednio 
u dyżurującego bibliotekarza w godzinach otwarcia Biblio-
teki, a 2� h/dobę poprzez specjalną wrzutnię.

Biblioteka współpracuje z innymi instytucjami kultural-
nymi regionu świętokrzyskiego – poprzez wymianę infor-
macji, książek i specjalistycznej wiedzy oraz prowadzenie 
wspólnych akcji bibliotecznych i kulturalnych. 

Międzynarodowa aktywność Biblioteki przejawia się 
w działaniach podejmowanych na forum bibliotekarskich 
organizacji międzynarodowych, we współpracy z bibliote-
kami ośrodków akademickich, jak również poprzez udział 

The Library offers unlimited access to the following on-line 
services:
• multi- and single-discipline full-text databases, including 

social science, the humanities, medical and biomedical 
sciences, psychology, agriculture, exact and technical 
sciences, and many others (e.g. EBSCO, Academic Search 
Complete, Business Source Complete, Health Source-
Nursing/Academic Edition),

• full-text on-line periodicals from Elsevier, Springer, 
American Institute of Physics, American Physical Society, 
and others.

For inter-library loans, the Library cooperates with 205 
libraries. It features specialised computer stations equipped 
with dedicated scanners and software to enable readers 
with visual impairment to use the library resources. The 
Library has 317 reader seats.

The Library satisfies the needs of students and research 
staff alike in terms of access to scholarly and teaching 
resources as well as functioning as a centre of social 
communication, culture and quality-managed information. 
The Library’s development is geared towards transformation 
into a Digital Library, which opens up possibilities for access 
to resources of similar centres as part of interregional and 
international cooperation. The Library collections comprise 
ca. 600,000 items, out of which several tens of thousands are 
in the free-access department, protected by an electronic 
security system. Book loans are carried out both in the 
traditional way and via self-service terminals. Books can be 
returned directly to the librarian on duty within the Library’s 
opening hours, and through a special returns chute at all 
times.

The Library cooperates with other institutions of culture 
in Świętokrzyskie region through exchange of information, 
books and specialised know-how as well as joint library 
and cultural campaigns. The Library’s international activity 
is reflected in its membership in international library 
associations and participation in staff training sessions, 
seminars, scientific conferences and study visits under the 
Erasmus Programme.
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w szkoleniach dla pracowników, w seminariach, w konfe-
rencjach naukowych oraz wyjazdach studyjnych w ramach 
programu Erasmus. 

rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne
Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej stanowi serce Cam-

pusu. Uwagę zwraca jego symbolika, wyraz plastyczny 
oraz jakość użytych materiałów. Każda z � kondygnacji 
budynku ma nieco inny układ przestrzenny i inną funkcję. 
Na parterze mieści się m.in. magazyn książek – księgozbiór 
zamknięty, który został ustawiony na 1� km półek regałów 
przesuwnych. Pierwsze i drugie piętro to przede wszyst-
kim księgozbiór z otwartym dostępem dla Czytelników, 
gdzie łącznie na ok. 6 km półek regałów stacjonarnych 
udostępniono materiały oraz 2� stanowiska komputero-
we przeznaczone do wyszukiwania i zamawiania pozycji 
książkowych. Trzecie piętro to strefa pomieszczeń Biblioteki 
z ograniczonym dostępem. Głównym elementem budynku 
jest dwukondygnacyjna czytelnia, która doświetlona jest 
od góry poprzez szklany świetlik z systemem rozproszenia 
światła i wentylacji. Przestrzeń publiczna – plac przed wej-
ściem głównym – stanowi centralną część założenia urba-
nistycznego dla całości Campusu. Wykorzystując naturalne 
ukształtowanie terenu, plac zaprojektowano w formie am-
fiteatru, z boku którego zlokalizowano schody prowadzące 
do wejścia głównego. Układ schodów wzbogacony został 
przez kompozycję ze skał. Całość komunikacji projektowa-
no z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Filia Biblioteki Uniwersyteckiej
Częścią Biblioteki Uniwersyteckiej jest Biblioteka Filii UJK 

w Piotrkowie Trybunalskim i podlega jej w sprawach działal-
ności merytorycznej. Funkcję Zastępcy Dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Filii sprawuje starszy kustosz 
dyplomowany, mgr Urszula Franas-Mirowska. Kadra Biblio-
teki Filii liczy 1� pracowników, w tym 1 osoba z tytułem 
doktora, 1 osoba na stanowisku bibliotekarza dyplomowa-
nego. Stan zbiorów na dzień 31.12. 2012 r. wynosił: 11� 212 
jednostek inwentarzowych. 

Functional and architectural solutions
The building of the University Library constitutes the very 

heart of the Jan Kochanowski University Campus. It attracts 
attention with its symbolism, graphic design and the quality 
of the materials used. Each of the four floors has a somewhat 
different spatial arrangement and fulfils different functions. 
The ground floor holds the book storeroom – a closed 
collection, installed along 1� km of shelving in high-density 
storage systems. The first and second floors hold mainly free-
access collections with a total of ca. 6 km of storage shelving 
and 2� computer terminals for book search and orders. The 
third floor is the Library’s restricted access department. A 
substantial part of the building is occupied by a two-floor 
reading room, complete with a roof light which features 
light dispersion and ventilation systems. The public space 
of the square in front of the Library constitutes the centre 
of the entire Campus layout. Using natural land formation, 
the square takes the shape of an amphitheatre, on one side 
of which the stairs –  decorated with a rock arrangement – 
lead up to the main entrance. All the communication routes 
have been designed to meet the needs of those living with 
disabilities.

University Library Branch
The University Library comprises the Library of the Jan 

Kochanowski University Branch in Piotrków Trybunalski, 
which is the former’s subsidiary in substantive matters. The 
position of Deputy Head of the University Library for the 
Branch is held by Senior Curator, Urszula Franas-Mirowska, 
M.A. The Branch Library staff consists of 1� employees, 
including one person with a doctoral degree and one 
person at the position of a certified librarian.

As of 31 December, 2012, the Branch Library’s collection 
comprised 11�,212 inventory items.
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WYDAWNICtWO UJK W KIELCACH
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce
tel. �8 �1 3�� 72 65
tel./fax �8 �1 3�� 72 6�
e-mail: wyd@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wyd

KADrA
Kierownik: mgr Aneta Iwan
1� pracowników (w tym redaktorzy – � osoby, korektor – 1 
osoba, operatorzy składu komputerowego i grafiki – 3 oso-
by), operator maszyn offsetowych – 1 osoba, kopista offse-
towy – 1 osoba, introligator – 1 osoba, pracownicy admini-
stracyjni – 3 osoby) 

Wydawnictwo istnieje od ponad trzydziestu lat, co roku 
wydając monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktor-
skie, wydawnictwa ciągłe oraz podręczniki i skrypty, opra-
cowywane przez pracowników naukowych Uniwersytetu. 
Zakres tematyczny publikacji dotyczy wielu dziedzin nauki, 
takich jak: bibliotekoznawstwo i dziennikarstwo, biologia, 
chemia, filologia polska, filologia słowiańska, fizyka, geo-
grafia, historia, matematyka, muzyka, pedagogika i psycho-
logia, zarządzanie i administracja.  

Wśród publikowanych książek znaczące miejsce zajmują 
wydawnictwa ciągłe, w tym „Studia...” i „Roczniki...”, z których 
większość do roku 2000/2001 ukazywała się jako „Kieleckie 
Studia...”. Dorobek Wydawnictwa znalazł szerokie uznanie 
wśród ekspertów, co zaowocowało licznymi nagrodami. 
Najbardziej prestiżowa spośród nich to nagroda KLIO, przy-
znawana autorom oraz wydawcom przez Porozumienie 
Wydawców Książki Historycznej. Wydawnictwo było jej lau-
reatem dwukrotnie, w 2003 r. za książkę Stanisława Wiecha  
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej poli-
cji politycznej (1866-1896) i w 2008 r. za książkę Grzegorza 
Miernika „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinow-
ski system władzy. Dowodem uznania dla Wydawnictwa są 
również liczne wyróżnienia i nagrody przyznane podczas 
kieleckich Targów Edukacyjnych, m.in. Puchar Wojewody 
Świętokrzyskiego, Puchar Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego, Medale i Wyróżnienia Targów Kielce. 

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY PrESS
ul. Żeromskiego 5
25-36� Kielce
tel. �8 �1 3�� 72 65
tel./fax �8 �1 3�� 72 6�
e-mail: wyd@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wyd

StAFF
Head of University Press: Aneta Iwan, M.A.
1� employees (including � editors, 1 proof-reader, 3 DTP and 
graphics specialists, 1 offset printing press operator, 1 CTP 
specialist, 1 bookbinder, and 3 administrative personnel)

The Jan Kochanowski University Press has been in 
operation for over thirty years. On a yearly basis, the Press 
publishes scholarly monographs, doctoral and post-
doctoral dissertations, periodicals as well as student books, 
written by the University’s research staff.

Themes range across a variety of academic disciplines, 
including library science and journalism, biology, chemistry, 
Polish studies, Slavonic studies, physics, geography, 
history, mathematics, music, pedagogy and psychology, 
management and administration.

The JKU Press publications include periodicals, such as 
“Studia” (“Studies”) and “Roczniki” (“Annuals”), the majority 
of which were published under the title of “Kielce Studies” 
until the year 2000-2001. The Press’s work has enjoyed 
recognition from experts in the field, crowned with several 
awards. The most prestigious of these is the KLIO Award, 
granted to authors and publishing houses by the Association 
of History Book Publishers. The JKU Press received it twice: 
in 2003, for Stanisław Wiech’s book Społeczeństwo Królestwa 
Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) 
(Society of the Kingdom of Poland in the Eyes of the Tsar’s 
Political Police (1866-1896)), and in 2008 – for Grzegorz 
Miernik’s “My” i “Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski 
system władzy (‘Us’ and ‘Them’: Society of the Kielce Region 
and Stalin’s Political System). The JKU Press had also received 
numerous other awards and distinctions, including those of 
the Kielce Educational Fair – the Świętokrzyskie Voivode’s 
and Marshal’s Cups, or Medals and Distinctions of Kielce 
Trade Fairs.
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MISJA UNIWErSYtEtU JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH

Misja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od-
wołuje się do słów patrona, który podkreślał rolę wspólnych 
działań w służbie wartości uniwersalnych: dobra, mądrości 
i prawdy:

Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;
Służmy poczciwej sławie, a jak kto może,
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.
       

Pieśń XIX (Księgi wtóre)

Misją Uniwersytetu jest prowadzenie wyspecjalizowa-
nych badań naukowych i wszechstronnej działalności edu-
kacyjnej – z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad hu-
manizmu, demokracji i tolerancji. 

Idea poszukiwania prawdy, stanowiąca fundament funk-
cjonowania społeczności akademickiej, winna się wpisy-
wać w przestrzeń wolności badań naukowych i studiów. 
UJK kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej 
wymiany poglądów.

Tożsamość Uniwersytetu budowana jest poprzez dbałość 
o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akade-
mickiego, systematyczne budowanie współpracy między-
narodowej, upowszechnianie wiedzy, prowadzenie różno-
rodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, 
kształtowanie patriotyzmu i przywiązania do uniwersalnych 
wartości etycznych.

Usytuowanie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w re-
gionie świętokrzyskim nakłada na całą społeczność uniwer-
sytecką obowiązek służenia dobru tegoż środowiska i po-
dejmowania współpracy z innymi uczelniami akademickimi 
i instytucjami pozaakademickimi. 

Historyczne dziedzictwo Kielc i Piotrkowa Trybunalskiego 
zobowiązuje zaś do umacniania więzi międzynarodowych 
i szerzenia idei dialogu międzykulturowego.

tHE MISSION OF tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY 
IN KIELCE

We are guided by the words written by our patron 
– Jan Kochanowski, the Polish Renaissance poet – who 
emphasised the importance of joint action in the service of 
universal values, such as goodness, wisdom and truth:

Let us then only grand thoughts choose to entertain,
Thoughts which worthy on earth and beyond remain;
Let us labour for good fame, do our very best,
And towards the common good let us progress.

                Canto XIX (Second Volumes)

The University is committed to conducting specialised 
research and providing comprehensive education in 
accordance with the principles of humanism, democracy 
and toleration.

We believe that the idea of truth-seeking, the foundation 
of academia, ought to be an inseparable element in the 
space of liberty where research and learning take place. 
The Jan Kochanowski University aims to provide education 
in the spirit of independent thought and uninhibited 
exchange of ideas.

The University’s identity is sustained by means of high-
quality research and academic education, consistent 
expansion of international cooperation, popularisation 
of knowledge, offering a variety of educational and 
popular-scientific activities, shaping patriotic attitudes and 
commitment to universal ethical values.

The location of the Jan Kochanowski University in 
Świętokrzyskie region imposes on the entire academic 
community an obligation to keep regional benefits in mind 
by working jointly with other academic and non-academic 
institutions.

The historical heritage of Kielce and Piotrków Trybunalski 
renders it necessary to reinforce international relations and 
spread the idea of inter-cultural dialogue.
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StrAtEGIA rOZWOJU UNIWErSYtEtU JANA KOCHA-
NOWSKIEGO W KIELCACH NA LAtA 2012-2020
Nauka – Edukacja – Baza – Otoczenie – Zarządzanie

PrIOrYtEt I. NAUKA – FUNDAMENt UNIWErSYtEtU
 Podstawę funkcjonowania nowoczesnej uczelni akade-

mickiej stanowi potencjał naukowy, jego efektywne wyko-
rzystanie i osiągnięcia badawcze. Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego, będący jedyną w województwie świętokrzyskim 
uczelnią uniwersytecką, stwarza możliwości harmonijnego 
rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funk-
cję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. Wykorzystuje 
współpracę naukową, krajową i zagraniczną oraz różnorod-
ne formy komunikacji wiedzy we współtworzeniu wspólnej 
przestrzeni badawczej w wymiarze globalnym.
Uniwersytet szczególnie wspiera rozwój dyscyplin uzna-
nych za priorytetowe, ze względu na: 
• posiadane zasoby kadrowe i bazę badawczą, 
• uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, 

zarówno posiadane (historia, językoznawstwo, pedagogi-
ka, sztuki piękne, nauki o zdrowiu, nauki o polityce, fizyka, 
chemia, geografia, biologia, literaturoznawstwo), jak i pla-
nowane do uzyskania (ekonomia, nauki o bezpieczeń-
stwie, matematyka),

• uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, zarówno posiadane (historia, fizyka), jak 
i planowane do uzyskania (biologia, chemia, nauki o zdro-
wiu, nauki o polityce, sztuki piękne),

• zbieżność ze strategią rozwoju regionalnego.
Priorytet związany z zapewnieniem wysokiego poziomu 

badań naukowych realizowany jest w szczególności przez:
1. Aktywną politykę kadrową i wspieranie rozwoju nauko-
wego pracowników, w tym:
a) osiąganie jak najwyższych kategorii naukowych przez 
wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne, przez 
efektywne wykorzystanie ich zasobów naukowych, mate-
rialnych i kadrowych,
b) wdrażanie systemu oceny jakości badań i powiązanie ich 
finansowania z efektami naukowymi,
c) kształtowanie umiejętności pracy i kierowania w zespo-
łach badawczych,
d) stymulowanie rozwoju naukowego młodej kadry po-

tHE JAN KOCHANOWSKI UNIVErSItY’S
DEVELOPMENt StrAtEGY FOr tHE YEArS 2012-2020
Learning – Education – Facilities – Environment – Management

PrIOrItY I. LEArNING – FOUNDAtION OF tHE 
UNIVErSItY

The basis for the operation of a modern university 
is its research potential, the effective use thereof, and 
research results. The JKU, Świętokrzyskie Voivodeship’s 
only university, creates opportunities for harmonious 
development of a variety of academic disciplines, acting 
as a centre of knowledge and competence for the region. 
It makes use of scholarly cooperation, both national and 
international, as well as a spectrum of knowledge transfer 
in co-formation of a shared, global-dimension, scholarly 
space.
Specifically, the University promotes the disciplines which 
are labelled as priorities due to the following:
• academic staff and research facilities at its disposal,
• the rights to confer doctoral degrees, both in the already 

existing disciplines (History, Linguistics, Pedagogy, Fine 
Arts, Health Sciences, Political Science, Physics, Chemistry, 
Geography, Biology, Literary Studies) and those 
scheduled for the future (Economics, Security Sciences, 
Mathematics),

• the rights to confer degrees of doctor habilitated (higher 
doctorate), both the already-existing ones (History and 
Physics) and those scheduled for the future (Biology, 
Chemistry, Health Sciences, Political Science, Fine Arts),

• concurrence with the regional development strategy.
The priority related to provision of high research standards 

is specifically implemented by
1. Active HR policy and support for academic staff 
development, including
a) reaching the highest possible research categories by all 
the University’s organisational units through effective use 
of their research, material and human potential,
b) implementation of a research quality assessment system 
and forging connections between research results and 
financing,
c) enhancing team work and management skills in research 
groups,
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przez uczelniane stypendia doktorskie, granty wewnętrzne, 
urlopy naukowe,
e) systematyczne wspieranie kadrowe jednostek w obsza-
rze dyscyplin uznanych za priorytetowe dla rozwoju UJK.
2. Wspieranie współpracy naukowej w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym, w tym:
a) systematyczne rozszerzanie współpracy z krajowymi i za-
granicznymi ośrodkami naukowymi, 
b) wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem środków 
finansowych na realizację projektów badawczych i wdroże-
niowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
c) zwiększanie efektywności badań naukowych realizowanych 
we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
d) upowszechnianie oferty badawczej, wyników badań 
i promocję osiągnięć naukowych UJK.
3. Wspieranie badań w dyscyplinach uznanych za prioryte-
towe dla rozwoju Uniwersytetu, w tym:
a) prowadzenie badań naukowych mających istotne zna-
czenie dla kultury, przyrody, życia społecznego i gospodar-
ki regionu świętokrzyskiego i ziemi piotrkowskiej,
b) rozwój badań w dyscyplinach stanowiących wyróżnik 
aktywności naukowej UJK na szczeblu krajowym i między-
narodowym,
c) wsparcie realizacji przedsięwzięć badawczych o charak-
terze interdyscyplinarnym,
d) rozwijanie współpracy naukowej z innymi jednostkami 
naukowymi, badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi.
�. Unowocześnianie rozwiązań organizacyjnych wspierają-
cych rozwój badań poprzez:
a) wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zwiększają-
cych efektywność wykorzystania bazy i potencjału nauko-
wego oraz komercjalizację wiedzy,
b) upowszechnianie wiedzy na temat oferty badawczej 
i komercyjnej, infrastruktury naukowej i osiągnięć UJK,
c) rozwój systemów informatycznych i informacyjnych 
wspierających badania naukowe,
d) wdrażanie systemu przechodzenia wydawnictw ciągłych 
i czasopism UJK na platformę cyfrową,
e) podnoszenie poziomu naukowego wydawnictw ciągłych 
i czasopism UJK i włączanie ich w system kategoryzacji 
MNiSW.
5. Wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania 
własności intelektualnej.

d) fostering junior staff academic growth by means of 
doctoral scholarships, internal grants, and sabbatical 
leaves,
e) sustained HR support to departments working in the 
JKU’s priority disciplines.
2. Encouragement for national and international academic 
cooperation, including
a) sustained expansion of cooperation with Polish and 
foreign academic centres,
b) encouragement of funding acquisition campaigns geared 
at research and implementation projects, both national and 
international,
c) research efficiency enhancement in cooperation with 
national and international partners,
d) dissemination of JKU research opportunities and results, 
as well as promotion of the JKU’s academic achievement.
3. Support for research in JKU priority disciplines, including
a) conducting research of importance to culture, social life 
and economy of the Świętokrzyskie and Piotrków regions,
b) research development in JKU flagship academic 
disciplines at national and international levels,
c) support for interdisciplinary research initiatives,
d) promotion of academic cooperation with other academic, 
research and R&D institutions.
�. Organisation-level research boosting by means of
a) introduction of organisational solutions to enhance 
efficient use of research facilities and academic potential as 
well as knowledge commercialisation,
b) popularisation of the JKU’s research and commercial 
services, research infrastructure and achievement,
c) research-supporting IT and information system 
development,
d) JKU periodical and serial publication transition to digital 
platforms,
e) JKU periodical and serial publication academic quality 
upgrading to the Ministry of Science and Higher Education 
standard assessment schemes.
5. Intellectual property protection implementation.
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PrIOrYtEt II. EDUKACJA – WYSOKA JAKOść I rÓżNO-
rODNA OFErtA KSZtAŁCENIA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jako jedyny uniwersy-
tet w regionie świętokrzyskim, gwarantuje optymalne wa-
runki studiowania i różnorodną ofertę kształcenia w zakre-
sie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, ścisłych, medycznych oraz sztuki. Spo-
łeczność akademicka winna przejawiać nieustanną troskę 
o jedność badań naukowych i edukacji oraz wysoką jakość 
kształcenia. Uniwersytet powinien zapewniać studentom 
warunki do nauki i rozwoju dające satysfakcję ze studiowa-
nia, a poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kom-
petencji – umożliwiać absolwentom spełnianie wymogów 
konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze regionalnym 
i ponadregionalnym. Realizacja zadań edukacyjnych w za-
kresie prowadzonych kierunków studiów wszystkich stop-
ni, jak i różnorodnych form kształcenia ustawicznego winna 
być prowadzona w poczuciu odpowiedzialności za kształto-
wanie elit różnych sfer życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego i naukowego w regionie. Jednocześnie wspie-
rać należy działania związane z tworzeniem i utrzymaniem 
kierunków studiów i specjalności, które stanowiłyby wyróż-
nik UJK na tle innych uczelni w kraju. Tak realizowany cel 
czyni z UJK ważny podmiot decydujący o rozwoju miasta 
i regionu. Zapewnienie warunków optymalnego rozwoju 
i wykształcenia w wymiarze personalnym wymaga promo-
wania rozwiązań umożliwiających indywidualizację proce-
su kształcenia i wszechstronnego wspierania studentów 
wykazujących predyspozycje do pracy naukowej.

Priorytet związany z zapewnieniem wysokiej jakości i róż-
norodnej oferty kształcenia realizowany jest w szczególno-
ści przez:
1. Aktualizację i unowocześnianie oferty dydaktycznej UJK:
a) dostosowanie kierunków studiów i programów kształce-
nia do zmian na regionalnym i krajowym rynku pracy oraz 
zapotrzebowania społecznego, zgodnie z założeniami Kra-
jowych Ram Kwalifikacji,
b) prowadzenie kształcenia na studiach II stopnia w obsza-
rach uznanych za strategiczne dla rozwoju UJK,
c) wprowadzenie studiów III stopnia w zakresie dyscyplin 
naukowych, w których UJK posiada stosowne uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych,

PrIOrItY II. EDUCAtION – HIGH qUALItY AND A WIDE 
SPECtrUM OF PrOGrAMMES

The JKU, Świętokrzyskie region’s only University, provides 
optimum conditions in which to study, and a variety of 
programmes to choose from in the fields of the humanities; 
social, economics, natural, exact and medical sciences; and 
arts. The academic community ought to devote sustained 
attention to the congruence of research and educational 
programmes on offer, together with high quality of 
education. The University is to provide students with 
adequate studying and development conditions to ensure 
study-derived satisfaction, and by offering the desired 
qualifications and competences – to enable graduates to 
meet the demands of today’s competitive labour market 
at regional and supra-regional level. The implementation 
of educational objectives in the fields of study at all levels, 
as well as a variety of forms of continuing education ought 
to be carried out with commitment to elite formation for 
several spheres of social, economic, cultural and academic 
life in the region. Simultaneously, support must be given 
to opening and maintenance of the fields of study and 
specialties unique to the JKU when compared to Poland’s 
other institutions of higher education. These objectives 
render the JKU a significant pillar of the city and region’s 
development. Provision of conditions for the best possible 
personal growth and education requires promotion of 
solutions which enable inviduation of the educational 
process and comprehensive student assistance for those 
demonstrating academic capacity.

The Priority related to educational quality assurance 
and a varied educational programme range is specifically 
implemented by 
1. JKU educational programme range updating and 
modernisation:
a) adjustment of fields of study and syllabuses to 
transformation in the regional and national labour market 
as well as social demand, in accordance with the provisions 
of the National Qualifications Framework,
b) providing second-cycle education in JKU strategic 
disciplines,
c) introduction of third-cycle programmes in the disciplines 
in which the JKU holds the rights to confer academic 
degrees,
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d) wspieranie rozwoju kierunków studiów o charakterze in-
terdyscyplinarnym,
e) wspieranie działań stymulujących indywidualizację pro-
cesu kształcenia,
f ) stwarzanie warunków do studiowania przez osoby nie-
pełnosprawne,
g) rozwój i promocję oferty kształcenia ustawicznego.
2. Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jako-
ści kształcenia.
3. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia:
a) zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych, 
w tym rozszerzanie oferty studiów prowadzonych w języku 
angielskim,
b) tworzenie wspólnych programów nauczania we współ-
pracy z uczelniami zagranicznymi,
c) stymulowanie wymiany studentów, doktorantów i na-
uczycieli akademickich,
d) efektywne wykorzystanie możliwości wspierania wymia-
ny studentów, doktorantów w ramach programów między-
narodowych (m.in. LLP-Erasmus, MOST, Tempus), umów 
bilateralnych i fundacji,
e) wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających 
podejmowanie studiów w UJK przez studentów obcokra-
jowców,
f ) promocja oferty dydaktycznej UJK w wymiarze między-
narodowym.
�. Rozwijanie aktywności i samodzielności studentów i dok-
torantów:
a) kształtowanie postaw stymulujących aktywny udział 
w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym,
b) angażowanie studentów i doktorantów w realizację pro-
jektów badawczych,
c) rozwój studenckiego ruchu naukowego,
d) wspieranie samorządności studenckiej,
e) wspieranie rozwoju kultury i sportu akademickiego.
5. Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastruktu-
ralnych wspierających rozwój i zapewnienie jakości kształ-
cenia:
a) wprowadzanie i doskonalenie rozwiązań organizacyj-
nych zwiększających efektywność kształcenia,
b) rozwój systemów informatycznych i informacyjnych 
wspierających kształcenie i organizację kształcenia,

d) support for interdisciplinary study programmes,
e) support for educational process individuation boosters,
f ) creating adequate conditions for disabled students,
g) continuing education development and promotion.
2. Internal Educational Quality Assurance System 
enhancement.
3. Educational process internationalisation:
a) increasing the number of programmes offered in 
Congress languages, including expansion of English-
language programmes,
b) development of joint teaching syllabuses in cooperation 
with foreign institutions of higher education,
c) boosting the exchange of undergraduate and doctoral 
students as well as academic staff,
d) efficient use of the opportunities for undergraduate 
and doctoral student exchange under international 
programmes (including LLP-Erasmus, MOST, Tempus), 
bilateral agreements and foundations,
e) implementation of organisational solutions which enable 
foreign nationals to study at the JKU,
f ) international promotion of JKU taught programmes.
�. Development of undergraduate and doctoral student 
activity and independence:
a) shaping active attitudes towards participation in social, 
cultural and professional life,
b) involving undergraduate and doctoral students in 
research project implementation,
c) development of student research activity,
d) support for student organisations,
e) support for student culture and sports.
5. Improvement of organisation- and infrastructure-related 
solutions to support education quality enhancement and 
assurance.
a) introduction of education efficiency organisational 
boosters,
b) IT and information systems for education and educational 
organisation support,
c) teaching, cultural and sports facility expansion and 
upgrading,
d) introduction of organisational and technical solutions to 
attract students with disabilities.
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c) podejmowanie działań na rzecz rozbudowy i unowocześ-
niania bazy dydaktycznej, kulturalnej i sportowej,
d) wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym.

PrIOrYtEt III. BAZA – rOZBUDOWA I UNOWOCZEś-
NIENIE INFrAStrUKtUrY UJK

Przyszłość Uniwersytetu, a zwłaszcza zmiana profilu 
kształcenia, łącząca się z rozwojem naukowym jednostek 
organizacyjnych, wiąże się z koniecznością rozbudowy 
nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Po-
wstanie odpowiedniej bazy stanowi warunek konieczny 
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i odpowiedniego 
poziomu prowadzonych badań naukowych. Jakość usług 
edukacyjnych jest szczególnie ważna w otwartej przestrze-
ni edukacyjnej i naukowej. Realizacja wspólnych przedsię-
wzięć badawczych i edukacyjnych z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi musi być oparta na zasadach równowagi. 
Równowaga ta w dużym stopniu zależy od warunków loka-
lowych, sprzętowych i organizacyjnych oferowanych przez 
współpracujące uczelnie. Nowoczesna baza naukowa i dy-
daktyczna czyni z Uniwersytetu liczącego się partnera nie 
tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale również 
dla przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, kultury. 
Powinna stwarzać warunki do budowania pozycji Uniwer-
sytetu jako ważnego czynnika rozwoju, a zarazem „okna na 
świat” dla regionu.

Priorytet związany z rozbudową i unowocześnieniem in-
frastruktury UJK realizowany jest w szczególności poprzez 
realizację następujących zadań:
1. Rozbudowę bazy lokalowej UJK:
a) kontynuacja rozbudowy i wyposażenia kampusu UJK 

– z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europej-
skiej, a więc rozwój:

• Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
• Biblioteki Uniwersyteckiej
• Centrum Języków Obcych
• Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako części Wydziału 
Zarządzania i Administracji
• Centrum Edukacji Artystycznej,
b) kontynuacja rozbudowy i unowocześnienie wyposaże-
nia obiektów – z wykorzystaniem funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej, czyli rozwój:

PrIOrItY III. FACILItIES – UNIVErSItY 
INFrAStrUCtUrE ExPANSION AND MODErNISAtION

The University’s future, in particular – the changes in 
its educational profile, related to Faculties’ academic 
development, is connected with the necessity to expand 
modern research and teaching facilities. The provision 
of adequate facilities is a sine qua non of high-quality 
education and research. The quality of educational services 
is of particular importance in the open space of education 
and research. The implementation of joint research and 
educational projects together with national and foreign 
partners must be well-balanced. This balance is, to a large 
extent, dependent on institutional facilities, equipment 
and organisation, provided by co-operating institutions of 
higher education. State-of-the-art research and teaching 
facilities make the University a significant partner not 
only for other academic and educational institutions but 
also for entrepreneurs and business- and culture-related 
organisations. These facilities are a prerequisite for the 
University’s becoming a major factor in the region’s growth 
and its true “window on the world”.

The Priority related to JKU infrastructure expansion and 
upgrading is specifically implemented by
1. JKU premises expansion:
a) continuing JKU campus expansion and equipment 
– with the use of European Union aid funds, hence the 
development of:
- Faculty of Mathematics and Natural Sciences
- University Library
- Foreign Language Centre
- Centre for Entrepreneurship and Business as part of the 
Faculty of Management and Administration
- Centre for Arts Education
b) continuing expansion and facility equipment upgrade 
- with the use of European Union aid funds, hence the 
development of:
- Faculty of Mathematics and Natural Sciences laboratory 
facilities,
- Institute of Fine Arts laboratory facilities,
- Faculty of Health Sciences laboratory facilities.
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• bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodni-
czego

• bazy laboratoryjnej Instytutu Sztuk Pięknych
• bazy laboratoryjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu,
c) pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy 
Wydziału Humanistycznego na terenie kampusu UJK – Cen-
trum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej,
d) pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy 
Wydziału Zarządzania i Administracji na terenie kampusu 
UJK,
e) pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy 
Wydziału Nauk o Zdrowiu,
f ) pozyskanie środków i rozbudowa bazy rehabilitacyjnej 
i sportowej UJK na terenie kampusu,
g) modernizacja budynków Rektoratu oraz Wydziału Peda-
gogicznego i Artystycznego.
2. Informatyzację Uczelni:
a) budowa Uniwersyteckiego Centrum Danych, 
b) rozbudowa uczelnianej sieci szkieletowej,
c) wdrażanie systemów zabezpieczeń sieciowych, 
d) wdrażanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z sieci 
bezprzewodowej, 
e) wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Zarządzania Uczelnią.
3. Rozbudowę systemów informacyjnych wspierających dy-
daktykę i badania naukowe:
a) poszerzanie dostępu do krajowych i zagranicznych zaso-
bów cyfrowych,
b) tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych w obsza-
rze dydaktyki i badań naukowych prowadzonych w UJK,
c) systematyczne powiększanie zbiorów bibliotecznych 
i optymalizowanie dostępu do tych zbiorów.
�. Wspieranie rozwiązań sprzyjających efektywnemu i oszczęd-
nemu wykorzystaniu bazy lokalowej i zasobów materialnych 
UJK.

PrIOrYtEt IV. OtOCZENIE – OtWArtY UNIWErSYtEt
Uniwersytet Jana Kochanowskiego winien pełnić rolę 

centrum życia akademickiego w regionie świętokrzyskim 
i jego stolicy – Kielcach, jak również w Piotrkowie Trybunal-
skim i ziemi piotrkowskiej. Budowanie wizerunku Kielc jako 
miasta akademickiego, oferującego atrakcyjne warunki 

c) funding acquisition and ultimate expansion of the 
Faculty of Humanities in the JKU campus: Centre for Media 
Communication and Scientific Information,
d) funding acquisition and ultimate expansion of the Faculty 
of Management and Administration in the JKU campus,
e) funding acquisition and ultimate expansion of the Faculty 
of Health Sciences,
f ) funding acquisition and JKU physical rehabilitation and 
sports facilities expansion in the JKU campus,
g) modernisation of Rector’s Offices main building and the 
Faculty of Education and Arts.
2. The University’s informatisation:
a) construction of the University’s Data Centre,
b) expansion of the University’s skeleton network,
c) network security system implementation,
d) wireless network implementation,
e) Integrated IT University Management System 
implementation.
3. Teaching- and education-support IT system expansion:
a) national and international digital resources access 
expansion,
b) JKU teaching and research digital resources creation and 
access enhancement,
c) sustained expansion of library resources and access 
optimisation,
�. Support for efficiency and economy of JKU premises and 
material resources usability solutions.

PrIOrItY IV. ENVIrONMENt – tHE OPEN UNIVErSItY
The Jan Kochanowski University is to act as a centre of 

academic activity in Świętokrzyskie region with its capital 
city of Kielce, and in Piotrków Trybunalski and the Piotrków 
region. Creating the image of Kielce as an academic centre, 
offering attractive conditions in which to study not only to 
the region’s inhabitants, but also to the youth and mature 
students from other regions, demands opening up to 
cooperation with other institutions of higher education.

A challenge for the University is to inspire and make 
efficient use of a spectrum of opportunities for cooperation 
with socio-economic, cultural, educational and self-
government institutions. Particular care is to be taken 



128 Na drodze ku przyszłości

studiowania nie tylko dla mieszkańców regionu, ale rów-
nież dla młodzieży i dorosłych spoza jego granic, wymaga 
otwarcia na współpracę z innymi uczelniami akademickimi.

Wyzwaniem dla Uniwersytetu winno być inspirowanie 
i efektywne wykorzystywanie różnorodnych możliwości 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kultu-
ralnym, edukacyjnym, samorządowym. Szczególnej troski 
wymaga realizacja przedsięwzięć podejmowanych przy 
współudziale partnerów zewnętrznych (w tym samorzą-
dów), które stwarzają możliwość powstania nowych rozwią-
zań o charakterze systemowym, mogących stać się wyróż-
nikiem działalności UJK, m.in. w obszarze rozwoju systemu 
ochrony zdrowia, przedsiębiorczości akademickiej – w po-
wiązaniu z działalnością Kieleckiego Parku Technologiczne-
go i Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Priorytet związany z pełnieniem funkcji otwartego Uni-
wersytetu realizowany jest w szczególności przez:
1. Budowanie pozycji UJK jako centrum wiedzy i kompeten-
cji w regionie w zakresie edukacji, kultury, nauki i rozwoju 
gospodarczego, w tym:
a) współpraca z powszechnym systemem edukacji,
b) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
c) organizacja przedsięwzięć artystycznych i sportowych,
d) wdrażanie rozwiązań stymulujących współpracę Uniwer-
sytetu z otoczeniem, m.in. przez powołanie Fundacji Roz-
woju UJK.
2. Otwarcie UJK na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy:
a) wspieranie rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy 
do gospodarki,
b) współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia 
biznesu,
c) wspieranie inicjatyw samorządu lokalnego związanych 
z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów,
d) wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, współpraca 
z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Regionalnym 
Centrum Naukowo-Technologicznym,
e) rozwój działalności Biura Karier.
3. Intensyfikację współpracy z władzami miasta i regionu.
�. Wzmocnienie więzi z absolwentami Uniwersytetu.

when implementing projects in collaboration with external 
partners (self-governments included), which may create 
conditions for new systemic solutions to evolve. As a 
result, new JKU landmark projects are likely to emerge, for 
instance in the field of health care system expansion or 
student entrepreneurship – in cooperation with the Kielce 
Park of Technology and the Regional Centre for Science and 
Technology. 

The Priority related to the role of the open University is 
specifically implemented by 
1. Reinforcing the status of the JKU as the region’s centre 
of knowledge and competence in the fields of education, 
culture, science and economic development, including:
a) cooperation with the state school system,
b) cooperation with institutions, associations and 
foundations,
c) organisation of arts and sports events,
d) implementation of booster solutions for the University’s 
cooperation with the environment, for example by 
establishing the JKU Development Foundation.
2. The opening of the JKU to the needs of knowledge-based 
economy:
a) support for solutions which foster transfer of knowledge 
into the economy,
b) cooperation with entrepreneurs and business-related 
institutions,
c) support for the local self-government’s initiatives in 
connection with undergraduate and graduate students’ 
occupational activation,
d) support for academic entrepreneurship, cooperation 
with the Kielce Park of Technology and the Regional Centre 
for Science and Technology,
e) development of the Career Centre.
3. Intensification of cooperation with the city’s and the 
region’s governments.
�. Reinforcement of bonds with the University’s graduates.
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PrIOrYtEt V. ZArZąDZANIE – SPrAWNY I PrZYJAZNY 
UNIWErSYtEt

O efektywności wykorzystania zasobów Uczelni, w tym 
także potencjału intelektualnego jej pracowników i studen-
tów, w dużej mierze decyduje system organizacyjny. Jego 
sprawność jest szczególnie ważna w okresie intensywne-
go rozwoju Uniwersytetu, w którym dokonuje się znacząca 
rozbudowa infrastruktury oraz następuje szereg przemian 
w obszarze działalności badawczej i edukacyjnej, inspirowa-
nych zmianą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 
Powodzenie tych zadań wymaga skoordynowanego plano-
wania, skutecznej realizacji i nadzoru, efektywnego zarzą-
dzania finansami, co pociąga za sobą konieczność scentra-
lizowania systemu zarządzania finansami i mieniem Uczelni 
– z zachowaniem zasady planowania przychodów i kosztów 
w odniesieniu do realizowanych zadań. Dysponenci kosztów 
ponoszonych w zakresie realizowanych zadań winni efek-
tywnie wykorzystywać przekazane im zasoby. Jednocześnie 
należy stymulować pozyskiwanie środków z różnorodnych 
źródeł pozabudżetowych. Zakres dysponowania środkami 
finansowymi może ulegać zmianie z uwzględnieniem uwa-
runkowań finansowych i organizacyjnych.

Złożoność procesu zarządzania wymaga wprowadzenia 
nowoczesnych narzędzi, oferujących możliwość korzysta-
nia z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Priorytet związany ze sprawnym zarządzaniem UJK rea-
lizowany jest w szczególności przez wdrażanie następują-
cych zadań:
1. Wprowadzanie strategicznego zarządzania Uniwersytetu:
a) realizacja Strategii Rozwoju UJK na lata 2012-2020,
b) koordynacja działań związanych z kształtowaniem wize-
runku UJK.
2. Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniają-
cych optymalną realizację zadań statutowych UJK:
a) dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających 
się zadań Uczelni,
b) monitorowanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych 
w jednostkach na rzecz ich optymalnego współdziałania,
c) prowadzenie polityki kadrowej z uwzględnieniem możli-
wości finansowych jednostek,
d) doskonalenie systemu kontroli zarządczej,

PrIOrItY V. MANAGEMENt – tHE EFFICIENt AND 
FrIENDLY UNIVErSItY

The efficiency of using the University’s resources, 
including the intellectual potential of its staff and students, 
is to a large extent determined by its organisational system. 
Its efficiency is of particular significance during the period of 
the University’s rapid growth, when considerable expansion 
of the infrastructure is taking place, alongside several 
transformations in the areas of research and education, 
inspired by changes to external and internal conditions. 
The success of these operations requires coordinated 
planning, effective implementation and monitoring 
procedures, and efficient financial management, all of 
which need a centralised system for the management of the 
University’s finances and assets, according to the principle 
of income and expenditure planning in close connection 
to the implemented tasks. Those authorising the expenses 
incurred during task implementation ought to take care 
to approve adequate use of resources. At the same time, 
extra-budget funding acquisition is to be encouraged. The 
scope of financial resource approval may vary according to 
financial and organisational conditions.

The complexity of the University management process 
requires the introduction of modern tools to be used within 
the Integrated Management System.

The Priority related to efficient management of the JKU is 
specifically implemented by
1. Introduction of strategic University management:
a) implementation of JKU Development Strategy for the 
Years 2012-2020,
b) coordination of JKU image-centred operations.
2. Introduction of organisational solutions providing 
maximum implementation of JKU statutory activity:
a) adjustment of the organisational structure to the 
changing objectives of the University,
b) monitoring and refining organisational solutions at unit 
level for maximum cooperation,
c) adapting HR policies to individual units’ financial 
capacities,
d) improving the management controls system,



130 Na drodze ku przyszłości

e) promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych na rzecz 
optymalizacji procesów zarządzania.
3. Optymalizację systemu zarządzania finansami:
a) rozwój systemu zarządzania finansami z wykorzystaniem 
narzędzi analityki, planowania i kontroli finansowej,
b) wdrażanie rozwiązań umożliwiających realizację budże-
tu w ujęciu zadaniowym,
c) bilansowanie przychodów i kosztów działalności dydak-
tycznej,
d) wspieranie działań w zakresie pozyskiwania i efektywne-
go wydatkowania środków na działalność statutową UJK.
�. Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastruktu-
ralnych wspierających zarządzanie Uniwersytetu:
a) informatyzacja procesu zarządzania,
b) wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

rEALIZACJA StrAtEGII
Strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za 

priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Określa 
podstawę budowania strategii rozwoju podstawowych jed-
nostek organizacyjnych Uczelni. 

Są one realizowane na podstawie planów zadań, uwzględ-
niających priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Za-
rządzanie. W planie zadań nie wykazuje się przedsięwzięć 
o charakterze ciągłym. 

Strategie rozwoju podstawowych jednostek organizacyj-
nych oraz odpowiadające im plany zadań są przyjmowane 
do realizacji z zachowaniem uprawnień organów kolegial-
nych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komi-
sję ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów, która dokonuje oceny 
ich zgodności ze strategią rozwoju UJK. 

Plan zadań związanych z realizacją strategii UJK opra-
cowuje Rektor, a zatwierdza Senat. Sprawozdanie z reali-
zacji strategii rozwoju Uczelni i odpowiadającego mu pla-
nu zadań  stanowi element sprawozdania  rektora i jest 
przedkładane pod obrady Senatu co najmniej raz w roku. 
Aktualizacja i modyfikacja strategii rozwoju Uczelni winna 
uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne i finansowe.

Kielce, 07.03.2012 r.

e) promoting active and innovative attitudes towards 
management process enhancement.
3. Optimisation of the financial management system:
a) development of the financial management system with 
the use of financial analysis, planning and control tools,
b) implementation of solutions to enable performance-
based budgeting,
c) balancing the income and expenditure on educational 
activities,
d) support for funding acquisition and efficient spending 
on the JKU’s statutory activity.
�. Perfecting organisation and infrastructure solutions 
which supports the University’s management:
a) management process informatisation,
b) introduction of electronic documentation flow.

StrAtEGY IMPLEMENtAtION
The JKU’s development strategy lists priority objectives 

for the entire academic community. It defines the basis 
for development strategies of the University’s basic 
organisational units. They are implemented according 
to schedules which are based on the Priorities: Research, 
Education, Facilities, Environment, and Management, 
exclusive of enterprises underway.

The development strategies of basic organisational 
units and corresponding schedules are approved for 
implementation by the University’s collective bodies: 
following approval from the Senate Committee for 
Development, Budget and Finance, which prepares an 
assessment of unit strategy compatibility with the JKU’s 
development strategy.

The schedule of tasks related to the JKU’s strategy is 
outlined by the Rector and approved by the Senate. The 
JKU’s development strategy implementation report and the 
corresponding schedule form part of the Rector’s report and 
are discussed by the Senate at least once a year. Updating 
and modifying the University’s development strategy ought 
to take into account external and financial circumstances.

Kielce, 7 March 2012
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KALENDArIUM 

1969
1� czerwca. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1� czerw-
ca 1�6� r. powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską. 
Utworzono trzy wydziały: Humanistyczny, Matematyczno- 
-Przyrodniczy, Pedagogiczny.
1 lipca. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego mia-
nowało rektorem WSN w Kielcach doc. dr. Tadeusza Mali-
nowskiego.
27 września. Pierwsza uroczysta Inauguracja Roku Akade-
mickiego 1�6�/1�70.
1972
1 października. Rektorem Uczelni został doc. dr Edmund 
Staszyński.
1973
2� września. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyż-
szą Szkołę Pedagogiczną. Rozporządzenie weszło w życie 
1 października.
1977
17 stycznia. Akt przekazania sztandaru Uczelni.
1979
7 września. Uczelnia otrzymała nazwę „Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”.
1981
1 września. Rektorem Uczelni został prof. dr hab. Henryk 
Jurkiewicz.
Listopad. Powstanie Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie 
Trybunalskim.
1983
Styczeń-sierpień. Uchwalono pierwszy Statut Uczelni.
Powołano samorząd studencki.
1984
1 października. Rektorem Uczelni został prof. dr hab. Zdzi-
sław Czarny.
1987
1 września. Rektorem Uczelni został prof. Mirosław Niziurski.
1989
1 października. Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humani-
stycznych w zakresie historii.

tIMELINE

1969
1� June. By dint of the Ministers’ Council’s Resolution of 1� 
June, 1�6�, the Higher School of Teacher Training with three 
faculties (Humanities, Mathematics and Natural Sciences, 
and Pedagogy) was founded.
1 July. The Ministry of Teaching and Higher Education 
appointed Assoc. Prof. Tadeusz Malinowski, Ph.D. habil., as 
the School’s Rector.
27 September. The first official Academic Year 1�6�-1�70 
Inauguration Ceremony.
1972
1 October. Assoc. Prof. Prof. Edmund Staszyński, Ph.D. habil. 
was appointed as the new Rector. 
1973
2� September. The Ministers’ Council’s Resolution on the 
Higher School of Teacher Training being renamed the 
Higher School of Teacher Education. The Resolution came 
into force on 1 October.
1977
17 January. The official act of flag receipt by the Higher 
School.
1979
7 September. The School was renamed the Jan Kochanowski 
Higher School of Teacher Education in Kielce.
1981
1 September. Prof. Henryk Jurkiewicz, Ph.D. habil., became 
Rector. 
November. Establishment of the Piotrków Trybunalski 
Faculty.
1983
January-August. The School’s first Statute was approved. 
The Students’ Union was founded.
1984
1 October. Prof. Zdzisław Czarny, Ph.D. habil., became Rector.
1987
1 September. Prof. Mirosław Niziurski, Ph.D. habil., became 
Rector.
1989
1 October. The Board of the Faculty of Humanities received 
the right to confer doctoral degrees in the field of History.
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Senat WSP w dniu uroczystej inauguracji 01.10.1988 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W pierwszym rzędzie od lewej, 
m.in. prof. Jan Pacławski, rektor prof. Mirosław Niziurski, prof. Włodzimierz Goriszewski.
The Senate of the Higher School of Teacher Education during the inaugural ceremony on 1 October 1988 in Piotrków Trybunalski. 
In the front row, Prof. Jan Pacławski (far left), Rector – Prof. Mirosław Niziurski and Prof. Włodzimierz Goriszewski.

JM Rektor prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz immatrykuluje studentkę Wydziału Pedagogicznego. Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Rector – Prof. Henryk Jurkiewicz, Ph.D. habil., and a student of the Faculty of Pedagogy during the matriculation ceremony. The inauguration 
of the academic year 1983-1984.
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1990
1 grudnia. Rektorem Uczelni został prof. dr hab. Adam 
Kołątaj.
1991
Budynek przy ul. Żeromskiego 5  został przekazany Uczelni. 
W chwili obecnej jest siedzibą Rektoratu Uniwersytetu.
1992
2� września. Utworzono Wydział Zarządzania i Administracji.
1995
20 listopada. Pełnienie obowiązków Rektora powierzono 
prof. dr. hab. Marianowi Koziejowi.
1996
1 września. Rektorem Uczelni został prof. dr hab. Stanisław 
Cieśliński.
1998
21 grudnia. Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
1999
Styczeń. Uchwała senatu w sprawie przekształcenia Wydzia-
łu Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim w Filię.
1 września. Rektorem Uczelni został prof. dr hab. Adam 
Massalski.

1990
1 December. Prof. Adam Kołątaj, Ph.D. habil., became Rector.
1991
The building at 5 Żeromskiego Street was handed over to 
the University. Currently, it houses the Rector’s Offices.
1992
2� September. The Faculty of Management and 
Administration was founded.
1995
20 November. The Rector’s duties were delegated to Prof. 
Marian Koziej, Ph.D. habil.
1996
1 September. Prof. Stanisław Cieśliński, Ph.D. habil., became 
Rector.
1998
21 December. The Board of the Faculty of Humanities 
received the right to confer doctoral degrees in the 
humanities, the field of Linguistics.
1999
January. The Senate’s Resolution on renaming the Piotrków 
Trybunalski Faculty as the Piotrków Trybunalski Branch.
1 September. Prof. Adam Massalski, Ph.D. habil., became 
Rector.

Prof. dr hab. Adam Kołątaj inauguruje kolejny rok akademicki na WSP
Prof. Adam Kołątaj, Ph.D. habil., opens an academic year at the Higher School of Teacher Education
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2000
7 czerwca. Prezydent RP podpisał Ustawę, na mocy której 
przekształcono z dniem 1 września Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskie-
go w Kielcach.
2002
2� czerwca. Rada Wydziału Humanistycznego otrzymała 
uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
2004
1 października. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickie-
go, połączona z nadaniem doktoratu honoris causa prof. 
dr. hab. Franciszkowi Ziejce z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2005
2� czerwca. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa 
prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi.
1 września. Rektorem została prof. zw. dr hab. Regina Renz.
Wrzesień. Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
Wrzesień. Utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu.

2000
7 June. The President of Poland signed an Act according to 
which the Higher School of Teacher Education was renamed 
the Jan Kochanowski Świętokrzyskie School of Academic 
Education in Kielce as of 1 September.
2002
2� June. The Board of the Faculty of Humanities received 
the right to confer degrees of doctor habilitated in the 
humanities, the field of History.
2004
1 October. Official Inauguration of the Academic Year, 
combined with the Award of the Honoris Causa Doctorate 
to Prof. Franciszek Ziejka, Ph.D. habil., of the Jagiellonian 
University.
2005
2� June. The Award of the Honoris Causa Doctorate to Prof. 
Henryk Samsonowicz, Ph.D. habil.
1 September. Prof. Regina Renz, Ph.D. habil., became Rector.
September. The Board of the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences received the right to confer doctoral 
degrees in physical sciences, the field of Physics.
September. The Faculty of Health Sciences was founded.

Rektor Adam Massalski nadaje tytuł doktora honoris causa Henrykowi  Samsonowiczowi – 24 czerwca 2005 r.
Rector Adam Massalski awards the Honoris Causa Doctorate to Henryk Samsonowicz, 24 June 2005
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2006
13 lutego. Powstał Komitet Honorowy na rzecz Przekształ-
cenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach.
2007
26 marca. Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
biologicznych w dyscyplinie biologia.
21 maja. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Wie-
sławowi Myśliwskiemu, wybitnemu pisarzowi polskiemu.
25 czerwca. Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.
2� września. Rada Wydziału Pedagogicznego i Artystyczne-
go uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
2008 
23 stycznia. Sejm przyjął ustawę o zmianie nazwy Akademii 
Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodni-
czy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1 września. Rektorem w kadencji 2008-2012 została prof. 
zw. dr hab. Regina Renz.
27 października. Rada Wydziału Zarządzania  i Administracji 
uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

2006
13 February. The Honorary Committee for Transformation 
of the Świętokrzyskie School of Academic Education into 
the Jan Kochanowski University in Kielce was established.
2007
26 March. The Board of the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences received the right to confer doctoral 
degrees in the field of Biology.
21 May. The Award of the Honoris Causa Doctorate to 
Wiesław Myśliwski, an outstanding Polish writer.
25 June. The Board of the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences received the right to confer doctoral 
degrees in earth sciences, the field of Geography.
2� September. The Board of the Faculty of Education and 
Arts received the right to confer doctoral degrees in visual 
arts, the field of Fine Arts.
2008
23 January. The Parliament adopted the Act on Renaming 
the Świętokrzyskie University of Teacher Education into the 
Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in 
Kielce.
1 September. Prof. Regina Renz, Ph.D. habil., became Rector 
for the 2008-2012 term of office.
27 October. The Board of the Faculty of Management and 
Administration received the right to confer doctoral degrees 
in humanities, the field of Political Science.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelnianego w auli budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Session of the University’s Senate in the auditorium of Block G at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences
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2009
Styczeń. Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwój bazy ba-
dawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicz-
nych regionu świętokrzyskiego” w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka.
� maja. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
prof. Stanisławowi Bylinie, jednemu z najwybitniejszych 
polskich mediewistów.
25 czerwca. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris 
causa Tadeuszowi Różewiczowi, wybitnemu polskiemu 
poecie i dramaturgowi.
2010
Styczeń. Rozpoczęcie realizacji rozbudowy infrastruktury 
uczelnianej w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej.
Maj. W murach Uczelni odbyła się Konferencja Rektorów 
Szkół Polskich.
Maj. Umowa na realizację projektu CEART – rozbudowa Wy-
działu Pedagogicznego i Artystycznego.
2011
Marzec. Rozpoczęcie realizacji projektu MEDIC – moderni-
zacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału 
Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych.
Październik. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2011/2012 po raz pierwszy w murach Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.
2012
1�-16 czerwca. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Pol-
skich.
3 września. Rektorem został prof. dr hab. Jacek Semaniak.
Październik. Podpisanie umowy na realizację projektu 
MEDREH.
Listopad. Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk hu-
manistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
2013
20 czerwca. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris 
causa prof. dr. hab. Andrzejowi Białasowi, doskonałemu 
prekursorowi badań w fizyce wysokich energii.

2009
January. Commencement of the “Development of Research 
Facilities of Specialised Laboratories in Public Institutions of 
Higher Education in Świętokrzyskie Region” project under 
the Innovative Economy Operational Programme.
� May. The Award of the Honoris Causa Doctorate to Prof. 
Stanisław Bylina, a distinguished Polish medievalist.
25 June. The Award of the Honoris Causa Doctorate 
to Tadeusz Różewicz, an outstanding Polish poet and 
playwright.
2010
January. Commencement of university infrastructure 
expansion under the Development of Eastern Poland 
Operational Programme.
May. The University hosts the Polish Rectors’ Conference.
May. Contract for CEART project implementation – 
expansion of the Faculty of Education and Arts.
2011
March. Commencement of MEDIC project implementation 
– teaching infrastructure modernisation and equipment 
at the Faculty of Health Sciences for education of health 
personnel.
October. Official Inauguration of the Academic Year 
2011/2012, for the first time at the Jan Kochanowski 
University in Kielce.
2012
1�-16 June. Polish University Rectors’ Conference.
3 September. Prof. Jacek Semaniak, Ph.D. habil., became 
Rector.
October. Signing the agreement for MEDREH project 
implementation.
November. The Board of the Faculty of Humanities received 
the right to confer doctoral degrees in humanities, the field 
of Literary Studies.
2013
20 June. The Award of the Honoris Causa Doctorate to 
Prof. Andrzej Białas, Ph.D. habil., an eminent precursor of 
research in high-energy physics.
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POCZEt rEKtOrÓW/rECtOrS POrtrAIt GALLErY

Kadencja/term of office 1969-1972 
dr Tadeusz Malinowski
Tadeusz Malinowski, Ph.D. 

Kadencja/term of office 1973-1980 
doc. dr Edmund Staszyński
Assoc. Prof. Edmund Staszyński, Ph.D. habil. 

Kadencja/term of office 1981-1984 
prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz
Prof. Henryk Jurkiewicz, Ph.D. habil. 

 

Kadencja/term of office 1984-1987  
prof. dr hab. Zdzisław Czarny
Prof. Zdzisław Czarny, Ph.D. habil. 

 

Kadencja/term of office 1987-1990  
prof. dr hab. Mirosław Niziurski 
Prof. Mirosław Niziurski, Ph.D. habil. 

Kadencja/term of office 1990-1993, 1993-1996 
prof. dr hab. Adam Kołątaj
Prof. Adam Kołątaj, Ph.D. habil. 
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Kadencja/term of office 1999-2005 
prof. dr hab. Adam Massalski 
Prof. Adam Massalski, Ph.D. habil. 

Kadencja/term of office 2005-2008, 2008-2012 
prof. dr hab. Regina Renz 
Prof. Regina Renz, Ph.D. habil. 

 

Pełniący obowiązki rektora 21.11.1995-31.08.1996
P.p. rector 21 Nov 1995-31 Aug 1996 
prof. dr hab. Marian Koziej  
Prof. Marian Koziej, Ph.D. habil.

Kadencja/term of office 1996-1999 
prof. dr hab. Stanisław Cieśliński
Prof. Stanisław Cieśliński, Ph.D. habil. 
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DOKtOrZY HONOrIS CAUSA 

Franciszek Ziejka – wybitny histo-
ryk, wytrawny organizator życia akade-
mickiego. Posiada obszerny i znaczący 
dorobek naukowy, m.in. opracowania: 
W kręgu mitów polskich, Złota legen-
da chłopów polskich. Jego współpraca 
z bibliotekami francuskimi w okresie 
wieloletniego pobytu nad Sekwaną za-
owocowała pozycjami: Stosunki polsko- 
-prowansalskie, Paryż młodopolski. Przez 
dwie kadencje pełnił obowiązki Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, był prze-
wodniczącym krakowskiego Kolegium 
Rektorów Uczelni Wyższych, sprawował 
funkcję przewodniczącego Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Doktorat honoris causa Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach odebrał 
30 września 200� r.

Henryk Samsonowicz – jeden z naj-
wybitniejszych polskich historyków. 
Mistrz kilku pokoleń adeptów Clio. Nie-
przerwanie, od początku swojej zawo-
dowej drogi, związany z Warszawą i Uni-
wersytetem Warszawskim. Bibliografia 
jego dotychczasowych prac liczy ogó-
łem niemal 800 pozycji. W praktyce łączy 
w sposób wyjątkowy pracę badawczą 
z dydaktyką uniwersytecką i działalnoś-
cią organizacyjno-naukową. Wspania-
łą kartę zapisał jako działacz na rzecz 
środowiska historycznego w Polskim 
Towarzystwie Naukowym. Był pierw-
szym Ministrem Edukacji Narodowej 
w III Rzeczypospolitej (1�8�-1��0).

Doktorat honoris causa Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach odebrał 
2� czerwca 2005 r.

DOCtOrS HONOrIS CAUSA 

Franciszek Ziejka – an eminent 
historian and experienced organiser 
of academic life. Author of extensive, 
significant research works, including 
book-length studies: W kręgu mitów 
polskich (Polish Myths) and Złota legenda 
chłopów polskich (The Golden Legend of 
Polish Peasants). His cooperation with 
French libraries during his years-long stay 
in France has brought the following books: 
Stosunki polsko-prowansalskie (Polish-
Provencal Relations) and Paryż młodopolski 
(The Young Poland’s Paris). Rector of the 
Jagiellonian University for two terms of 
office; Head of the Krakow College of 
Rectors of Institutions of Higher Education; 
Chair of the Polish Rectors’ Conference. 

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Świętokrzyskie School of Academic 
Education in Kielce on 30 September 200�.

Henryk Samsonowicz – one of the 
most eminent Polish history scholars 
and the teacher of several generations 
of historians. Since the beginning of 
his professional career, inseparably 
connected with Warsaw and Warsaw 
University. His published work comprises 
almost 800 titles. In a unique manner, 
he combines research with university 
teaching and administrative duties. 
Renowned as a member of the Polish 
Scientific Society acting to the benefit 
of historian circles. The first Minister of 
National Education in the Third Republic 
of Poland (1�8�-1��0). 

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Świętokrzyskie School of Academic 
Education in Kielce on 2� June 2005.
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Wiesław Myśliwski – jeden z najwy-
bitniejszych współczesnych pisarzy pol-
skich. Debiutował w 1�67 r. powieścią 
Nagi sad. Od czterdziestu lat każda jego 
nowa książka staje się literackim i kultu-
ralnym wydarzeniem, przykuwa uwagę 
czytelników i krytyków, jest komento-
wana, dyskutowana i nierzadko – na-
gradzana. Do najważniejszych pozycji 
w jego twórczości artystycznej należą 
powieści: Kamień na kamieniu, Widno-
krąg, Pałac, Nagi sad, Traktat o łuska-
niu fasoli. Dwukrotny laureat litera-
ckiej nagrody Nike. Jego proza tworzy 
w polskiej literaturze zupełnie oddziel-
ny świat.

Doktorat honoris causa Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach odebrał 
17 maja 2007 r.

Stanisław Bylina – należy do naj-
wybitniejszych mediewistów polskich 
i osób szczególnie zasłużonych dla roz-
woju nauki. Wielowątkowy krąg jego 
zainteresowań badawczych i nauko-
wych odnosi się nie tylko do dziejów 
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, 
lecz także Europy Zachodniej. Przed-
miotem jego wieloletnich badań były 
ruchy reformatorskie o zróżnicowanych 
programach i o różnym stopniu rady-
kalizmu oraz ruchy konsekwentnie po-
tępiane przez Kościół jako heretyckie. 
W zakresie badań husytologicznych na-
leży do czołówki światowej.

Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach odebrał 
30 kwietnia 200� r.

Wiesław Myśliwski – one of the most 
eminent Polish contemporary writers. His 
first novel was the 1�67 Naked Orchard. For 
forty years now, each of his new books has 
been a literary and cultural feast in its own 
right, attracting the attention of readers 
and critics alike, being hotly debated and 
– not infrequently – awarded. His most 
important novels include Kamień na 
kamieniu (Stone upon Stone), Widnokrąg 
(The Horizon), Pałac (The Palace), Nagi 
sad (The Naked Orchard), and Traktat o 
łuskaniu fasoli (A Treatise on Dehusking 
Beans). Received the NIKE Literary Awards 
twice. His prose has forged a unique space 
within Polish literature. 

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Świętokrzyskie School of Academic 
Education in Kielce on 17 May 2007.

Stanisław Bylina – one of the most 
eminent Polish medievalists, particularly 
dedicated to scholarly development. 
His wide-ranging research interests 
encompass not only the history of 
Poland and Central-Eastern Europe, 
but Western Europe as well. Researcher 
in reformatory movements of varying 
programmes and degrees of radicalism, 
as well as ones consistently condemned 
by the Church as heretic. In Hussitology 
studies, he belongs with the world 
league. 

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Jan Kochanowski University of 
Humanities and Sciences in Kielce on 30 
April 200�.
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tadeusz różewicz – jeden z najwy-
bitniejszych poetów i dramaturgów 
współczesnych. Od wczesnej młodości 
pasjonował się literaturą, jego pierw-
sze publikacje pojawiły się już w trak-
cie nauki w Gimnazjum Społecznym 
im. Feliksa Fabiańskiego w Radomsku. 
W 1�3� r. jeden z jego wierszy ukazał 
się na łamach miesięcznika „Wymiary”. 
W tym samym roku zadebiutował nie 
tylko jako poeta, ale także jako krytyk 
literacki – w „Czerwonych Tarczach” 
ukazał się jego artykuł Poezja jadalna 
czy niejadalna, wieszczący zwycięstwo 
awangardy.

Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach odebrał 
25 czerwca 200� r.

Wojciech Wrzesiński – wybitny uczo-
ny, historyk, specjalizujący się w historii 
najnowszej oraz myśli politycznej XIX 
i XX wieku. Jest autorem prawie 800 
publikacji. Prowadzi badania naukowe, 
zajmując się różnorodnymi, na ogół no-
wymi, trudnymi i kontrowersyjnymi za-
gadnieniami z zakresu historii najnow-
szej. Swoim bogatym dorobkiem wniósł 
trwały wkład w rozwój piśmiennictwa 
historycznego w Polsce, osiągnął wyso-
ką pozycję zawodową oraz niekwestio-
nowany autorytet uczonego i badacza. 

Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach odebrał 
2� czerwca 2010 r.

tadeusz różewicz – one of the most 
eminent Polish contemporary poets 
and playwrights. Passionate about 
literature since his young age, he was 
first published while still a student of 
the Feliks Fabiański Junior Secondary 
School at Radomsko. In 1�3�, one of his 
poems was published in the “Wymiary” 
monthly. In the same year, he made 
a debut as a literary critic: “Czerwone 
Tarcze” featured his article titled Poezja 
jadalna czy niejadalna (Edible or Inedible 
Poetry) in praise of the avant-garde. 

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Jan Kochanowski University of 
Humanities and Sciences in Kielce on 
25 June 200�.

Wojciech Wrzesiński – an eminent 
scholar, historian, specialising in 
contemporary history and 1�th cent.-
20th cent. political thought. Author of 
almost 800 publications. His research 
interests comprise a variety of new, 
problematic and controversial issues 
from contemporary history. His rich 
academic work has made a valuable 
contribution to the development 
of historical scholarship in Poland, 
bringing academic recognition and 
unquestionable authority as scholar 
and researcher.

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Jan Kochanowski University of 
Humanities and Sciences in Kielce on 
2� June 2010.
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Ewa Lipska – jedna z najwybitniej-
szych współczesnych polskich poetek. 
Antologie jej wierszy publikowane są 
w blisko czterdziestu obcojęzycznych 
wydaniach w 15 językach. Wielokrot-
nie uczestniczyła w międzynarodo-
wych festiwalach poetyckich w Europie 
i w USA. W latach 1��1-1��7 kierowała 
Instytutem Polskim w Wiedniu. Wśród 
wielu polskich i międzynarodowych 
odznaczeń i nagród literackich poetki 
znajduje się m.in. Wawrzyn Literacki za 
„najlepszą książkę roku 2002” Sklepy 
zoologiczne, Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis.

Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach ode-
brała 21 czerwca 2012 r.

Andrzej Białas – fizyk teoretyk, zaj-
mujący się teorią cząstek elementarnych 
i fenomenologią zderzeń ciężkich jo-
nów, prezes Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. Autor licznych publikacji zawie-
rających nowe kierunki badań w fizyce 
wysokich energii. Jest jednym z głów-
nych twórców krakowskiej szkoły feno-
menologii i teorii fizyki cząstek elemen-
tarnych. Inicjator i współorganizator 
Krakowskiej Szkoły Fizyki Teoretycznej. 
Wielokrotnie nagradzany za wybitny 
dorobek naukowy. Otrzymał m.in. Me-
dal Smoluchowskiego w 2003 r. który 
jest najważniejszym odznaczeniem 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 
a w 200� r. Nagrodę Premiera.

Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach ode-
brał 20 czerwca 2013 r.

Ewa Lipska – one of the most eminent 
contemporary Polish poets. Anthologies 
of her poetry have seen almost forty 
foreign-language editions in fifteen 
languages. Participated several times in 
international poetry festivals in Europe 
and the USA. In the years 1��1-1��7, 
she was Head of the Polish Institute in 
Vienna. Among her many Polish and 
international literary awards are Literary 
Laurel for “the best book of the year 
2002” – Sklepy zoologiczne (Pet Shops), 
and the Gloria Artis Silver Medal for 
Contribution to Culture.

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Jan Kochanowski University in 
Kielce on 21 June  2012.

Andrzej Białas – a theoretical 
physician who studies the elementary 
particle theory and phenomenology 
of heavy-ion collisions. Head of the 
Polish Academy of Learning. Author 
of numerous publications, outlining 
new trends for studies in high-energy 
physics. One of the founders of the 
Krakow school of phenomenology and 
originator of the elementary particle 
theory. Initiator and co-founder of 
the Krakow School of Theoretical 
Physics. Received many awards for his 
academic achievement, including the 
2003 Smoluchowski Medal (the highest 
distinction from the Polish Society 
of Physicists), and the 200� Prime 
Minister’s Award.

Awarded the Doctorate Honoris Causa 
by the Jan Kochanowski University in 
Kielce on 20 June 2013.
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