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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WYDZIALE 

 

 

 Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                       

w Kielcach rozpoczął funkcjonowanie w dniu 1 stycznia 2017 roku na mocy rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie połączenia 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Sandomierzu (Dziennik Ustaw poz. 2096 z dnia 21 grudnia 2016). Na mocy powyższego 

rozporządzenia z dniem 31 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie wyżej wymienionych 

uczelni publicznych przez włączenie PWSZ do Uniwersytetu. Z dniem połączenia 

rozporządzenie zniosło funkcjonowanie PWSZ i wygasły kadencje jej organów kolegialnych  

i jednoosobowych. Równocześnie Uniwersytet wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki 

PWSZ, a jej mienie należności i zobowiązania stały się odpowiednio mieniem, należnościami 

i zobowiązaniami Uniwersytetu. Z dniem 1 stycznia 2017 studenci PWSZ stali się studentami 

Uniwersytetu, kontynuując kształcenie na Wydziale Zamiejscowym zgodnie z programem 

kształcenia na PWSZ. Z dniem utworzenia Wydziału pracownicy PWSZ stali się 

pracownikami Uniwersytetu zgodnie z przepisami art. 231 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666). Wydział Zamiejscowy zachował prawo do prowadzenia studiów na kierunkach, 

poziomie i profilu kształcenia prowadzonych uprzednio przez PWSZ do dnia połączenia 

Uczelni na podstawie uprawnień przez nią uzyskanych. 

 

Siedzibą Wydziału Zamiejscowego jest dawny budynek PWSZ znajdujący się  

na terenie kompleksu szpitalnego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13a. 

 

Rok 2018 był kolejnym rokiem dostosowania funkcjonowania WZ do procedur i 

przepisów ogólnouczelnianych UJK.  W celu podniesienia efektywności funkcjonowania 

jednostki kontynuowano rozpoczęte w roku połączenia z UJK następujące działania: 

1) Dostosowanie struktury zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym UJK 

2) Aktualizacja zakresów obowiązków pracowników 

3) Stała analiza kosztów kształcenia na poszczególnych kierunkach i wyników 

wydziałów 

4) Pozyskiwanie środków z funduszy UE. 

 

 W roku sprawozdawczym Wydział Zamiejscowy posiadał prawo do prowadzenia 

studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunkach filologia angielska, kosmetologia, 

zdrowie publiczne i e-administracja oraz inżynierskich na kierunku mechatronika. Z powodu 

braku naboru na kierunki zdrowie publiczne i e-administracja, senat UJK podjął uchwałę  

o ich wygaszeniu. Jednocześnie w październiku 2018 r. podjęto prace nad przygotowaniem 

dwóch nowych kierunków studiów: pedagogika i administracja oraz z mocy Ustawy 2.0 

Konstytucja dla Nauki rozpoczęto przygotowywanie kierunku filologia angielska  

i dostosowanie do nowych regulacji formalno-prawnych kierunków kosmetologia  

i mechatronika. W ofercie wydziału znajdowały się również studia podyplomowe na 

kierunkach przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja 
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osób z niepełnosprawnością intelektualną, nauczanie i wsparcie osób ze spektrum autyzmu. 

W praktyce w roku 2018 funkcjonowały studia na kierunkach filologia, kosmetologia  

i mechatronika oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, edukacja  

i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagogiki. 

  

W strukturze wydziału zachowano nadal instytuty tj. Instytut Humanistyczny, Instytut 

Zdrowia i Instytut Techniczny. W roku sprawozdawczym powołano nowe osoby na 

stanowiska Dyrektorów Instytutów: Zdrowia – dr Pawła Helona i Mechatroniki – dr Ireneusza 

Musiałka.  

  

Na Wydziale zgodnie z procedurami i zasadami jednostki macierzystej zapewniano wysoką 

jakość kształcenia poprzez funkcjonowanie wydziałowego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. W ramach tych działań dr Anna Bąk-Średnicka pracowała jako członek 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na UJK w Kielcach. Ponadto na WZ funkcjonuje 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, której przewodniczy dr Anna Gilarek, 

Wydziałowy Zespół Oceny jakości Kształcenia, któremu przewodniczy dr Wojciech Koch 

oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia. W roku sprawozdawczym w miesiącu 

kwietniu miała miejsce wizytacja macierzystej jednostki UJK, mająca za cel kontrolę jakości 

kształcenia na WZ. 

 

 

I. 1 STRUKTURA WYDZIAŁU 

 

Władze Wydziału:  

 

Dziekan:  dr Małgorzata Makowska –Brzychczyk 

Prodziekan:  dr Małgorzata Górecka –Smolińska 

 

Instytut Humanistyczny 

Dyrektor Instytutu:  dr Anna Bąk- Średnicka 

 

Instytut Techniczny 

Dyrektor Instytutu:   dr Ireneusz Musiałek 

 

Instytut Zdrowia  

Dyrektor Instytutu:  dr Paweł Helon 

 

Rada Wydziału : 12 osób 
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I. 2 DZIAŁANIA DZIEKANA 

 

Praca organizacyjna i promocyjna na Wydziale:  

 

1. Zwoływanie i przewodniczenie Radzie Wydziału oraz Kolegium Dziekańskiemu 

2. Członek Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz poszerzonego 

Kolegium Rektorskiego (comiesięczny udział w spotkaniach Senatu oraz okazjonalnie 

w uroczystych obradach Senatu) 

3. Autor sprawozdania dziekana z działalności Wydziału w roku 2017 

4. Koordynowanie na WZ wszelkich działań związanych z wprowadzeniem 

rozporządzeń Ustawy 2.0 oraz rektora UJK  

5. Bieżące rozwiązywanie spraw pracowniczych i studenckich 

6. Reprezentowanie Wydziału i wygłaszanie okolicznościowych przemówień na 

uroczystościach i imprezach miejskich i regionalnych 

7. Spotkania z lokalnymi władzami świeckich i kościelnych, przedstawicielami 

ministerstwa, politykami, przedsiębiorcami i dyrektorami placówek kulturalno-

oświatowych 

8. Współpraca z lokalnymi mediami 

9. Nadzorowanie i scenariusz uroczystości inauguracji roku akademickiego na WZ oraz 

przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia sprawozdawczego 

10. Uczestniczenie w inauguracjach roku akademickiego na UJK i innych 

zaprzyjaźnionych uczelniach 

11. Spotkania organizacyjne ze studentami I roku oraz Samorządem Studentów 

12. Zawarcie porozumienia o współpracy z lokalnymi szkołami średnimi oraz 

instytucjami oświaty i kultury 

13. Promowanie nowych przedmiotów w ramach studiów na wszystkich kierunkach 

prowadzonych na WZ tzw. przedmiotów wsparcia i opracowanie autorskich kart do 3 

z 5 tych przedmiotów. 

14. Prowadzenie comiesięcznych promocyjnych autorskich wykładów otwartych na WZ 

dla lokalnej społeczności, pracowników i studentów WZ.  

15. Wykład jako gość specjalny na Konferencji Nauczania Alternatywnego w Bibliotece 

Pedagogicznej w Tarnobrzegu 

16. Współorganizacja Wydziałowych Dni Jakości Kształcenia 

17. Praca nad przygotowaniem wniosku do projektu unijnego na UJK POWER 2019 

18. Przygotowanie uroczystości oraz wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na UTW w 

Sandomierzu 

19. Wykłady na Uniwersytetach III wieku w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Staszowie, 

Mielcu, Stalowej Woli, Nowej Dębie 

20. Wykład-warsztat dla uczniów II LO w Sandomierzu w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Kariery „Psychobiologiczne podstawy sukcesu” 

21. Wykład-warsztat w ramach współpracy z Tarnobrzeskim Powiatowym Urzędem Pracy 

dla biznesmenów i przedsiębiorców powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego w 

Inkubatorze Technologicznym 
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22. W ramach promowania WZ wykłady dla beneficjentów Banku Żywności w 

Tarnobrzegu na terenie powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego i połanieckiego 

23. W ramach promowania WZ wykłady-warsztaty dla dzieci podczas Światowych Dni 

Żywności 

24. Przekazanie w ramach współpracy WZ z miastem książki, której jest tłumaczem na 

aukcję charytatywną. 

 

I. 3  DZIAŁANIA PRODZIEKANA 

 

Praca organizacyjna i wspieranie działań dziekana:  

1. Pomoc dziekanowi w bieżących sprawach organizacyjnych i studenckich 

2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja na studia I stopnia i 

studia podyplomowe) 

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przy egzaminie dyplomowym kończącym 

studia podyplomowe 

4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie programu kształcenia dla studiów 

podyplomowych pn. „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” 

5. Kierownik 5. edycji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych pn. 

„Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” 

6. Kierownik 3. edycji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych pn. „Przygotowanie 

pedagogiczne”  

7. Członek Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia 

8. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

9. Nadzór nad pracami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

10. Nadzór nad konkursami przeprowadzanymi na WZ 

11. Działania promocyjne: Warsztaty językowe dla uczniów II LO w Sandomierzu w 

ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery.  
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II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

 

II.1 ZAKRES KSZTAŁCENIA I KIERUNKI STUDIÓW 

 

Studia I stopnia 

Podstawowym przedmiotem działalności Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu jest 

kształcenie studentów na kierunkach o profilu praktycznym i przygotowanie ich do 

wykonywania zawodu w zakresie prowadzonych kierunków. 

Na Wydziale Zamiejscowym UJK prowadzone są kierunki studiów na studiach pierwszego 

stopnia. Kształcenie realizowano zgodnie z przyjętymi planami studiów i programami 

kształcenia dla każdego kierunku obowiązującymi w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. 

Wydział nie ma uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia oraz studiów doktoranckich.  

 

Studia licencjackie (3 letnie):  

 

Filologia specjalność Filologia angielska 

I rok - profil praktyczny 

II rok – profil praktyczny 

III rok – profil ogólnoakademicki 

 

Kosmetologia 

I rok - profil praktyczny 

II rok – profil ogólnoakademicki 

III rok – profil ogólno akademicki 

 

e-Administracja i Zdrowie Publiczne 

 

W roku akademickim 2017/2018 nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej liczby 

kandydatów, a następnie uchwałą Senatu UJK zostały wygaszone. 

 

Studia inżynierskie (3,5 letnie) 

 

Mechatronika  

I rok - profil praktyczny 

II rok – profil ogólnoakademicki 

III rok – profil ogólnoakademicki 

IV rok - profil ogólnoakademicki 
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STUDENCI: 

Według stanu  na dzień 31.12.2018 

Studia stacjonarne: 

 

 

Instytut Humanistyczny  

 

Filologia  

Realizacja celów kształcenia wymaga, aby absolwenci kierunku filologia angielska otrzymali 

wiedzę, umiejętności oraz przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych 

związanych z pracą w języku angielskim. Wiedza i umiejętności nabyte podczas praktyk oraz 

zajęć pedagogiczno-metodycznych oraz biznesowo-translacyjnych, a także posługiwanie się 

językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy pozwalają absolwentom dopasować się do aktualnych warunków 

na rynku pracy oraz umożliwiają im wzbogacanie swojej kompetencji o elementy niezbędne 

w pracy zawodowej (szkolnictwo, edukacja, kultura, turystyka, handel, hotelarstwo, 

gastronomia, IT, księgowość, logistyka).  

Realizacja celów kształcenia odbywa się za pośrednictwem odpowiednich modułów 

rozumianych jako pakiety przedmiotów (PNJA, językoznawczy, dyplomowy, nauczycielski, 

język angielski w biznesie, translatorski). Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą 

podejmować się wyzwań zawodowych związanych z codziennym użyciem języka 

angielskiego w pracy lub edukacji.  Co więcej, rozbudowany pakiet przedmiotów o 

charakterze biznesowo-translacyjnym przygotowuje studentów, którzy je wybiorą do pracy w 

firmach międzynarodowych lub w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w działach 

zajmujących się logistyką, tłumaczeniami oraz obsługą administracjo-konferencyjną.   

  

Na kierunku Filologia angielska realizowana jest specjalność nauczycielska.  

 

Instytut Zdrowia  

 

Kosmetologia 

Kierunek studiów Kosmetologia należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent studiów 

Kosmetologii I stopnia posiada wiedzę z zakresu wielu dyscyplin podstawowych, w tym nauk 

przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych, humanistycznych i społecznych, 

wzbogaconą o praktyczne umiejętności wykonywania profesjonalnych i nowoczesnych 

zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej oraz praktyczne umiejętności 

Wydział Zamiejscowy w 

Sandomierzu I rok II rok III rok IV rok Razem   

Filologia (filologia angielska) 16 17 15  48 48 

Kosmetologia 18 11 5  34 34 

Mechatronika 21 17 5 23 66 66 

razem 55 45 25 23 148 148 



9 

 

z zakresu wizażu i stylizacji. Umie zdiagnozować defekty i choroby skóry oraz skierować 

klienta do odpowiedniego lekarza specjalisty – dermatologa, lekarza medycyny estetycznej 

czy alergologa. Potrafi współpracować z lekarzami ww. specjalności. Posiada umiejętność 

organizacji stanowiska pracy i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego, obsługiwania 

aparatów i urządzeń stosowanych we współczesnej kosmetyce w połączeniu z odnową 

biologiczną. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności. 

Ogólnymi  celami kształcenia są zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: 

 wykonywania profesjonalnych i nowoczesnych zabiegów z zakresu kosmetologii 

pielęgnacyjnej i upiększającej oraz wizażu i stylizacji; 

 diagnozowania defektów i chorób skóry;  

 doradztwa zawodowego i skierowania klienta do odpowiedniego lekarza specjalisty - 

dermatologa, lekarza medycyny estetycznej czy alergologa; 

 współpracy z lekarzami, zwłaszcza lekarzami ww. specjalności; 

 organizacji stanowiska pracy i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego, 

obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych we współczesnej kosmetyce w 

połączeniu z odnową biologiczną;  

 przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Zdrowie publiczne 

Program kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne o profilu praktycznym ma za cel 

wszechstronne kształcenie studentów i wnoszenie wkładu w integralny system rozwoju 

intelektualnego regionu. Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku zdrowie publiczne 

pozwala na przygotowanie profesjonalnej kadry zdrowia publicznego. Zdobyta wiedza, 

umiejętności i kompetencje umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację 

działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz 

zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Dzięki wiedzy 

teoretycznej, praktycznej oraz idei publicznej odpowiedzialności może się swobodnie 

poruszać w obszarze sektora zdrowia publicznego.  

Ogólnymi  celami kształcenia są zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: 

 

 wpływu wybranych czynników na ogólny stan zdrowia populacji; 

 etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o 

znaczeniu społecznym; 

 głównych zagrożeń zdrowia i problemów zdrowotnych ludności polski  

i społeczeństwa lokalnego; 

 organizacji ochrony zdrowia oraz technik analizy potrzeb zdrowotnych społeczeństw. 
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Instytut Techniczny 

 

Mechatronika 

 

Celem realizacji efektów kształcenia studiów na kierunku Mechatronika jest nabycie 

kompetencji w zakresie projektowania, wytwarzania, badania oraz obsługi urządzeń 

mechanicznych wyposażonych w programowalne komputerowe układy sterujące. Szczególnie 

ważnym elementem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów technicznych co jest osiągane przez realizację zajęć 

laboratoryjnych i praktyk. Kierunek Mechatronika zapewnia konieczne wszechstronne 

wykształcenie z zakresu informatyki. Dobre przygotowanie w tej dyscyplinie umożliwia pełne 

korzystanie z wszelkich form komputerowego wspomagania, wiedza w zakresie sieci 

komputerowych zapewnia szerokie kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania 

i administrowania systemami sieciowymi. 

Studia na kierunku Mechatronika mają na celu wszechstronne wykształcenie inżyniera 

posiadającego szeroką wiedzę i kompetencje praktyczne z zakresu mechaniki, budowy i 

eksploatacji maszyn,  elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania oraz 

posiadającego umiejętność integracji i wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności przy 

analizie, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych mechatroniki. 

 

e-Administracja 

 

Absolwent kierunku e – Administracja będzie wykształconym, profesjonalnym e – 

urzędnikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pracy 

w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych.  

Osiągnie on kierunkowe efekty kształcenia z zakresu nauk społecznych oraz ścisłych. 

Wyróżniał się będzie znajomością prawa z zakresu administracji i procedury administracyjnej 

przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami,  np.:  ekonomia, finanse,  

zarządzanie i matematyka.  

Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i 

telekomunikacyjnej, będzie potrafił w znacznym stopniu usprawnić organizację, modernizację 

i optymalizację administracyjnych procesów oraz wpływać na ich efektywność. 

Celem kształcenia na kierunku e – Administracja jest wykształcenie pracownika, który będzie 

mógł podjąć zatrudnienie w: administracji biznesowej, firmach doradczych i 

konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego  

i politycznego, bankach, sądach oraz w służbie cywilnej. Zdobyte kompetencje umożliwią 

szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. 
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II.  2.  REKRUTACJA  

W roku akademickim 2018/2019 przeprowadzono rekrutację dla następujących kierunków: 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia licencjackie na kierunkach e-Administracja i Zdrowie 

Publiczne w roku akademickim 2017/2018 nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej 

liczby kandydatów.  

 

Studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach zostały nieuruchomione z uwagi na zbyt małą 

liczbę kandydatów przewidzianych do uruchomienia studiów. 

 

 

II. 3. ABSOLWENCI 

w roku 2018- ogółem:   33 osób 

Filologia (Filologia angielska):  4 osoby 

Kosmetologia:    11 osób 

Mechatronika (inżynier):    18 osób 

 

 

II. 4. STUDIA PODYPLOMOWE 

 

Oferta kształcenia  

W roku akademickim 2017/2018 przygotowano wnioski  i programy kształcenia studiów 

podyplomowych w oparciu o przepisy i procedury funkcjonujące w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, na następujące kierunki: Oligofrenopedagogika II ed. i. 

Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ed. I. Studia te 

uruchomiono w październiku 2018. Z poprzedniego roku akademickiego kontynuowano 

studia na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, które zakończono w miesiącu grudniu. 

 

Kierunek studiów Poziom 

Liczba 

kandydatów 

dopuszczonych do 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Studia 

stacjonarne 

 

 

Liczba 

przyjętych 

na I rok 

Liczba kandydatów 

dopuszczonych do 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Studia niestacjonarne 

Liczba 

przyjętych 

na I rok 

  

Filologia (filologia 

angielska) I stopnia 47 

 

21 3 0 

Kosmetologia I stopnia 45 22 11 0 

Mechatronika I stopnia 30 22 7 0 

e-Administracja I stopnia 6 0 2 0 

Zdrowie Publiczne I stopnia 3 0 1 0 

razem 

 

131 65 24 0 
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Przygotowanie Pedagogiczne 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do 

zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza 

kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych. 

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki 

ogólnej i przedmiotowej, teorii wychowania,  a także pozwala na zdobycie umiejętności 

niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego, 

nauczania i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji. W programie studiów 

uwzględniono również praktykę zawodową. 

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną 

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie 

posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w 

przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych 

przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na 

prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych 

uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, szkołach średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ponadto, absolwenci studiów podyplomowych 

uzyskują kwalifikacje na poziomie 7. – zgodnie z określeniem charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

EEdduukkaaccjjaa  ii  rreewwaalliiddaaccjjaa  oossóóbb  zz  zzaabbuurrzzeenniiaammii  zzee  ssppeeccttrruumm  aauuttyyzzmmuu  

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych oraz klasyfikacji 

zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży. Absolwenci studiów uzyskają 

umiejętności prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z: autyzmem, 

Zespołem Aspergera, Zespołem Retta, innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Studia dają absolwentom dodatkowe kwalifikacje w zakresie edukacji oraz rewalidacji dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 

1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uzyskują 

dodatkową specjalność w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych, 

rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

Studia podyplomowe: (rozpoczęte lub zakończone w roku 2018 r.) 

1. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – III edycja UJK – 30 słuchaczy studia uruchomione w semestrze letnim 

2. Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - I edycja UJK- 20 

słuchaczy studia uruchomione w semestrze letnim 

3. Przygotowanie  pedagogiczne – II edycja UJK - 15 słuchaczy studia zakończone w 

grudniu 
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III. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE STUDENTÓW 

 

 

III. 1. STYPENDIA  

     

2018 r. 

Stypendia dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu   

Miesiąc Rodzaj stypendium Liczba 

ogółem 

W  tym 

Mechatroni

ka 

Filologia Kosmetologia 

 

Styczeń  

Luty 

Stypendium socjalne 53 23 12 18 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

14 - 12 2 

Stypendium dla niepełnosprawnych 6 6 - - 

Stypendium naukowe 28 14 6 8 

 

 

Marzec 

Kwiecień  

Stypendium socjalne 41 14 10 17 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

14 - 12 2 

Stypendium dla niepełnosprawnych 6 5 1 - 

Stypendium naukowe 14 - 6 8 

 

 

Maj 

Czerwiec 

Stypendium socjalne 38 14 8 16 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

14 - 12 2 

Stypendium dla niepełnosprawnych 6 4 2 - 

Stypendium naukowe 14 - 6 8 

 

 

 

Lipiec 

Stypendium socjalne 18 7 4 7 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

7 - 6 1 

Stypendium dla niepełnosprawnych 3 2 1 - 

Stypendium naukowe 5 - 3 2 

 

 

 

Październik 

Listopad 

 

Stypendium socjalne 32 10 8 14 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

15 - 13 2 

Stypendium dla niepełnosprawnych 8 4 2 2 

Stypendium naukowe 28 12 10 6 

Listopad  - Zapomoga 1 1   

 

 Stypendium socjalne 18 7 4 7 
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Grudzień 

 

Stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości 

11 1 9 1 

Stypendium dla niepełnosprawnych 4 2 1 1 

Stypendium naukowe 14 6 5 3 
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IV. KADRA 

 

 

IV.1.STAN ZATRUDNIENIA 

Nauczyciela akademiccy zatrudnieni na umowę o pracę zapewniający minimum kadrowe na 

kierunkach: 

Filologia  

Kosmetologia  

Mechatronika  

 

Instytut Imię i Nazwisko Stanowisko 

Humanistyczny dr hab. Anna Malicka-

Kleparska 

Profesor uczelni 

Humanistyczny dr Małgorzata Górecka-

Smolińska 

St. wykładowca (prodziekan) 

Humanistyczny dr Anna Bąk-Średnicka Starszy wykładowca (Dyrektor Instytutu) 

Humanistyczny dr Anna Gilarek Starszy wykładowca 

Humanistyczny dr Łukasz Furtak Starszy wykładowca 

Humanistyczny dr Małgorzata 

Makowska-Brzychczyk 

Starszy wykładowca (Dziekan), zajęcia dydaktyczne 

na kierunku Filologia i Kosmetologia 

Humanistyczny mgr Marzena Miękina  Wykładowca (1/2 etatu) 

Humanistyczny mgr Ewa Korczyńska - 

Madej 

Wykładowca (1/2 etatu) 

Humanistyczny mgr Katarzyna Duda instruktor (¼ etatu)- 

poza minimum kadrowym 

 

Techniczny prof. dr hab. inż. Andrzej 

Kęsy 

Profesor nadzwyczajny  

Techniczny prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Kosma 

Profesor nadzwyczajny  

Techniczny dr inż. Ireneusz Musiałek Starszy wykładowca (Dyrektor Instytutu) 

Techniczny dr inż. Zbigniew Nagórny  Starszy wykładowca 

Techniczny dr inż. Artur Olszak Starszy wykładowca 

Techniczny dr inż. Andrzej Ossowski Starszy wykładowca 

Techniczny dr  Robert Podsiadły  Starszy wykładowca 

Techniczny dr Adrian Brückner Starszy wykładowca (1/2 etatu) 

Techniczny dr inż. Wojciech Iwanicki Instruktor (1/2 etatu) 

 

Zdrowia prof. dr hab. Kazimierz 

Głowniak  

Profesor zwyczajny  

Zdrowia dr hab. Piotr Sobolewski Od 01.10.2017 jest pracownikiem Wydziału  

Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu 
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Zdrowia dr Małgorzata 

Makowska-Brzychczyk 

Starszy wykładowca (Dziekan), zajęcia dydaktyczne 

na kierunku Filologia i Kosmetologia 

Zdrowia dr n. farm. Paweł Helon Starszy wykładowca  

Zdrowia dr  n. farm. Wojciech 

Koch 

Starszy wykładowca 

Zdrowia dr Jolanta Rękas-Szylar Starszy wykładowca (1/2 etatu) 

Zdrowia mgr Karolina Sałagan-

Kwiatkowska 

Instruktor (1/2 etatu) 

Zdrowia lek. med. Barbara 

Paciura 

Starszy wykładowca (1/4 etatu) 

Zdrowia mgr Joanna Zając Wykładowca (1/2 etatu) 

 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę były 34 osoby, w tym: 25 nauczycieli akademickich 

(w grupie pracowników dydaktycznych) oraz 9 pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.  

19 nauczycieli akademickich było zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy i 6  

na dodatkowym miejscu pracy. 

 

W 2018 roku pięciu pracowników otrzymało nagrody Rektora, w tym dwóch nauczycieli 

akademickich: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk i dr Anna Gilarek oraz  trzech 

pracowników administracyjnych: Aleksandra Malarz, Danuta Śledź i Aneta Chodowska. 

 

Na podstawie  umów cywilnoprawnych było zatrudnionych 32 osoby, które realizowały 

zajęcia dydaktyczne  na poszczególnych kierunkach na Wydziale. 

 

W roku sprawozdawczym pracownicy dydaktyczni podnosili swoje kwalifikacje: 

1. Wojciech Iwanicki uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, 

2. Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk ukończyła studia podyplomowe na kierunku 

Dietetyka oraz  kurs kwalifikacyjny: „Coach – trener, mentor, tutor” i kurs 

dokształcający „Mowa ciała”. 

 

W roku sprawozdawczym 3 osobom dofinansowano udział w konferencjach w celu 

doskonalenia zawodowego. 

 

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu jest jednostką o charakterze dydaktycznym – rozwój 

naukowy realizowany jest indywidualnie przez nauczycieli akademickich, zaś udział 

pracowników w konferencjach, seminariach i szkoleniach mających na celu podnoszenie 

kompetencji dydaktycznych i doskonalenie warsztatu pracy. Wydział Zamiejscowy w 

Sandomierzu jako jednostka o charakterze dydaktycznym nie był uwzględniony w żadnym 

projekcie badawczym prowadzonym na UJK, ani nie realizował żadnego projektu 

badawczego.  
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IV.2. KONFERENCJE I PUBLIKACJE 

 

Udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych:   

1. Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk: Międzynarodowa Konferencja Nowa 

Psychologia - SAPERE Praca z ciałem” na UJ w Krakowie 

2. Dr Małgorzata Makowska- Brzychczyk: Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli 

„Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywnościi innowacyjności” 

Wykład jako gość specjalny: Nauczanie zgodne z biologią ludzkiej psychiki. 

3. Dr Anna Bąk-Średnicka: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne: Ocenianie i ewaluacja 

w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Kraków 10-12 września 2018 r.  

Referat: Weryfikacja efektów kształcenia w ramach praktyki nauczycielskiej – wybrane 

modele. 

4. Dr Anna Bąk-Średnicka: XI. International Congress of Educational Research: 

Research, Innovation and Reform in Education organized by Pedagogical University 

of Cracow with Turkish Educational Research Association & Polish Education 

Research Association. Kraków 17-19 września 2018 r.  

Referat: Foreign language teacher education: school placements as a source of 

knowledge about parents as partners in the educational process 

3. Dr Anna Gilarek: Międzynarodowa Konferencja ExRey: “Exhaustion and 

Regeneration in Post-Millennial North American Literature and Visual Culture”, 

organizowanej przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie (10-11 maja 2018).  

Referat: Starhawk’s City of Refuge: A Story of Utopian Regeneration in the Midst of 

Dystopian Post-Apocalypse. 

4. Dr hab. Anna Malicka-Kleparska - LingBaW (Linguistics Beyond and Within) 2018   

Referat: Does Old Church Slavonic have labile verbs? 

5. Dr Anna Malicka-Kleparska - Poznań Linguistic Meeting 2018 

Referat: Labile verbs in Old Church Slavonic as realizations of distinct voice 

phenomena. 

6. Mgr Ewa Korczyńska-Madej - Konferencja “Philological Encounters in Sandomiria”  

7. Mgr Ewa Korczyńska-Madej - Konferencja metodyczna Macmillan “Nowa podstawa 

programowa dla szkół ponadpodstawowych” 

8. Mgr Ewa Korczyńska-Madej - Konferencja metodyczna Nowej Ery „Zrozumieć 

więcej. Nauczyć łatwiej”.  

9. Mgr Ewa Korczyńska-Madej  - Konferencja Oxford UP„ Nowa podstawa dla szkół 

ponadpodstawowych –Back to the Future”  

10. Mgr Ewa Korczyńska-Madej - Konferencja metodyczno-wychowawczej online: 

Pozytywna dyscyplina - jak rozpędzić ten pociąg, żeby się nie wykoleił? 

 

Publikacje 

1. Bąk-Średnicka, A. 2018. Programs of Didactic Training in the context of the area of 

home-school collaboration: a cross-institutional comparison. [w:] A. Bąk-Średnicka, 
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A. Gilarek and A. MalickaKleparska (eds.), Language, Literature and Teacher 

Education. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 89-105. 

2. Malicka-Klaparska A. 2018. Linguistic corpora as a valuable source of data for 

research and for educational purposes, w: Language, literature and teacher education, 

red. Anna Bąk-Średnicka, Anna Gilarek, Anna MalickaKleparska, ss. 45-60, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ISBN 978-83-65850-15-7.  

3. Malicka-Kleparska A. 2018. Limitations on verbal bases in the impersonal reflexive 

constructions in Polish, w: Canonical and noncanonical structures in Polish, red. 

Wojciech Guz, Bogdan Szymanek, ss. 145-160, Wydawnictwo KUL, ISBN: 978-83-

8061-583-0 
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V. WSPÓŁPRACA z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 

  

V.1. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

Pozyskiwanie nowych partnerów dla potrzeb kształcenia praktycznego i praktyk 

zawodowych studentów 

W ramach doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia zawarto 

liczne umowy z podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskanie nowych partnerów dla potrzeb 

kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych studentów.  

 

Filologia - w przypadku studiów stacjonarnych zawarto: 

1. praktyka pedagogiczna, metodyczna (nauczycielska) - 29 (porozumienia + umowy dla 

opiekunów praktyki  ze strony szkoły) 

2. praktyka translatorsko korporacyjna - 13 (porozumienia) 

 

Ponadto studenci mogli odbywać praktykę translatorsko -korporacyjną  w firmach NSG 

Group tj. Pilkington Polska Sp. z o.o. oraz Pilkington Automotive  Poland Sp. z o.o. Umowa z 

NSG Group dotyczyła także możliwości odbycia stażu także w Centrum Usług Wspólnych tej 

korporacji. 

 

Mechatronika – podpisana została umowa z NSG Group tj. Pilkington Polska Sp. z o.o. oraz 

Pilkington Automotive  Poland Sp. z o.o. Umowa z NSG Group dotyczyła także możliwości 

odbycia stażu także w Centrum Usług Wspólnych tej korporacji. W roku 2018 nie odbywały 

się praktyki zawodowe dla studentów ze względu na zmianę programu kształcenia i przejście 

na profil praktyczny. 

 

Kosmetologia – 4 umowy z salonami kosmetycznymi, w których studentki tego kierunku 

odbywały praktyki.  

Ponadto zawarto 2 porozumienia o współpracy ze szkołami szczebla ponadgimnazjalnego tj.: 

1. Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu  

2. Zespołem Szkół w Gorzycach. 

 

W przypadku studiów podyplomowych zawarto 41 umów (porozumienia). Umowy dla 

opiekunów praktyk ze strony szkoły będą podpisywane w 2019 roku                    (po aneksie 

kosztorysu). 

 

Zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie konstruowania programów 

kształcenia i ich monitoringu 

 

W skład WKJK wchodzi 2 przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych biorący udział w 

posiedzeniach poszczególnych zespołów. 

Systematyczne odbywają się spotkania Dziekana z przedstawicielami dyrekcji szkół 

ponadgimnazjalnych oraz firm, w których odbywają się  praktyki studenckie.  
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Na potrzeby tworzenia nowych kierunków studiów oraz doskonalenia programów kierunków 

istniejących w roku sprawozdawczym Dziekan Wydziału lub jej pełnomocnik podjęli 

rozmowy z wieloma podmiotami zewnętrznymi w tym władzami samorządowymi, 

instytucjami kultury, szkołami,  urzędami i instytucjami, zakładami pracy i szeroko pojętym 

biznesem. W wyniku tych rozmów współpracę z Wydziałem zadeklarowali i podjęli (w roku 

sprawozdawczym lub kolejnym): 

Urząd Miasta Sandomierza 

Urząd Gminy Ożarów 

Urząd Gminy Zawichost 

Urząd Gminy Lipnik 

Urząd Gminy Obrazów 

Urząd Gminy Gorzyce 

Starostwo Powiatowe w Opatowie 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

Sąd Rejonowy w Sandomierzu 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu 

Kancelaria Notarialna – Rafał Stec 

Targowiska Miejskie w Sandomierzu 

Sandomierskie Centrum Kultury 

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sandomierzu 

ATM Artur Musiał w Sandomierzu 

FHU Bacamus w Sandomierzu 

Hotel „Imperial Residence” w Sandomierzu 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie 

Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu 

II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu 

Zespół Szkół w Gorzycach 

Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu 

NSG Group tj. Pilkington Polska Sp. z o.o.  

Pilkington Automotive  Poland Sp. z o.o. 

Mogul Automotive Poland w Gorzycach 
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Konkursy 

 

1. Zespół pracowników Instytutu Humanistycznego pod przewodnictwem dr Małgorzaty 

Góreckiej-Smolińskiej przygotował 4 edycję Konkursu Języka Angielskiego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 20 marca 2018 r. w siedzibie 

Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu. Udział wzięło 179 uczniów z województw: 

świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. 

2. Dr Anna Gilarek; Juror w corocznym Festiwalu Piosenki Angielskiej Gimnazjów I 

Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego (kwiecień 2018) 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) 

 

Ważnym celem jest współdziałanie Wydziału na różnych płaszczyznach otoczenia 

społecznego i kulturalnego naszego miasta i regionu. 

Ważną częścią jest współpraca z Sandomierskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (SUTW). 

Nauczyciele akademiccy wszystkich Instytutów naszego Wydziału czynnie i nieodpłatnie 

biorą udział w wykładach otwartych dla słuchaczy SUTW, odbywających się w siedzibie 

naszego Wydziału. Poniżej lista zajęć zrealizowanych w roku sprawozdawczym. Warto 

nadmienić, że oprócz pracowników WZ, na wykłady są zapraszani ciekawi goście z instytucji 

zewnętrznych. 

1. Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk 

Psychobiologiczne podłoże chorób 

2. Dr Anna Gilarek 

Anarchizm i utopia czy możliwy jest idealny świat bez władzy państwowej 

3. Dr Małgorzata Górecka-Smolińska 

Święta Wielkiej Nocy w tradycji polskiej i anglosaskiej  

4. Dr Anna Bąk-Średnicka 

Wojna trojańska – refleksje nad odpowiedzialnością jednostki za swoje decyzje wobec 

boskich nakazów 

5. Dr hab. Anna Malicka- Kleparska, prof .UJK 

Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych 

6. Dr hab. Grażyna Branny  

Joseph Korzeniowski -  pisarz znany i nieznany 

7. Dr inż. Wojciech Iwanicki  

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania 

8. Dr inż. Andrzej Ossowski 

Problemy chemioterapii i hormonoterapii nowotworów 

9. Dr Sylwester Łysiak 

Etykieta- ceremoniał w etyce 

10. Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak  

Aromaterapia 

11. Mgr Robert Pytka 

Ciekawe życie dziennikarza sportowego 
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Projekty Językowe 

 

Studenci kierunku Filologia angielska biorą udział w 2 projektach:  

w ramach projektu ”English with humour” prowadzą zajęcia z języka angielskiego ze 

słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w ramach projektu „Learning throuth 

teaching” prowadzą zajęcia z małymi pacjentami Oddziału Dziecięcego Specjalistycznego 

Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu 

 

Dni Jakości Kształcenia 

 

W ramach Dnia Jakości Kształcenia na Wydziale (Koordynator Wydziałowy DJK: dr Anna 

Gilarek) w dniu 25 kwietnia 2018 r. w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu 

ul. Schinzla 13a, przeprowadzono następujące warsztaty i wykłady: 

 

Sala nr 7: 

- godz. 9.00 – 9.10  

Otwarcie Dnia Jakości Kształcenia na poziomie wydziałowym  

- godz. 9.10 – 9.40 

Warsztaty dla studentów nt.: „Aktywny student – aktywny absolwent – podnoszenie 

kompetencji.” Prowadzący: mgr Katarzyna Duda 

- godz. 9.45 – 10.15 

Wykład dla studentów nt. „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia – jak działa 

i czemu służy?” Prowadzący: dr Anna Gilarek 

- godz. 10.15 – 11.00 

Warsztaty dla studentów nt. „Wykształcenie i praktyka zawodowa powiązana ze stałym 

kontaktem z problemami życiowymi jako czynniki warunkujące rozwój teorii umysłu w 

okresie adolescencji i (wczesnej) dorosłości.” Prowadzący: dr Anna Bąk-Średnicka 

- godz. 11.00 – 11.30 

Wykład dla studentów nt.: „Algorytmy - czym są, a czym nie mogą być. Kilka uwag o haśle 

"Algorytmy rządzą Światem.” Prowadzący: dr Robert Podsiadły 

- godz. 11.30 – 12.15 

Wykład dla studentów nt. „Znaczenie suplementów diety w lecznictwie.” Prowadzący: dr 

Wojciech Koch  

- godz. 12.15 – 13.45 

Warsztaty dla studentów nt. „Co w trawie piszczy, czyli wszystko, co chcieliście wiedzieć o 

dźwięku, ale o co baliście się zapytać.” Prowadzący: dr Łukasz Furtak 

Sala nr 14: 

- godz. 10.00 – 11.00 

Prezentacja dla studentów nt. „proces druku 3D”. Prowadzący mgr Wojciech Iwanicki 

- godz. 11.00 – 12.00 

Quizy językowe dla studentów kosmetologii i mechatroniki: „Język angielski biletem wstępu 

do poznania świata.” Prowadzący: dr Małgorzata Górecka-Smolińska i studenci filologii 

- godz. 12.00 – 13.00 
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Prezentacja zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i dłonie dla studentów mechatroniki i 

filologii. Prowadzący: Studenci kosmetologii 

 

Inne imprezy 

 

Udział w akcji „Szlachetna Paczka” (w ramach zbiórki organizowanej przez Bibliotekę 

Główną UJK) 

Samorząd studencki zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt w 

Sandomierzu. Akcja połączona była z wyprowadzaniem przez studentów psów 

schroniskowych na spacery 
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V.2. PROMOCJA 

 

W ramach promocji pracownicy Wydziału Zamiejscowego wygłaszają wykłady 

okolicznościowe i popularnonaukowe podczas uroczystości i imprez na terenie miasta i 

powiatu sandomierskiego oraz w okolicznych miastach i gminach oraz promujących Wydział 

i jego ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Promocja obejmuje również 

działania, które mają na celu rozwijanie aktywności i samodzielności studentów.  

W ramach kształtowanie postaw stymulujących aktywny udział pracowników i studentów 

WZ w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym regionu podjęto w roku 

sprawozdawczym następujące działania, w które zaangażowania byli wykładowcy i studenci: 

1. Na Uczelni działają dwa koła naukowe: „Level up” (mechatronika – opiekun dr 

Ireneusz Musiałek) oraz „Filmowe koła filologów” (opiekun dr Anna Gilarek) 

2. Kolejny rok kontynuacji zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez studentów 

filologii na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu – 

projekt: Learning throuth teaching” 

3. Zajęcia z języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – projekt 

pod nazwą „English with humour” 

4. Zajęcia informatyczne prowadzone dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

5. Zainaugurowanie cyklu wykładów otwartych dla mieszkańców miasta i regionu (2 

wykłady wygłoszone przez dr M Makowską – Brzychczyk w listopadzie i grudniu – 

„Inwestowanie energii życiowej” oraz „Molekuły emocji jako biologiczny język 

ciała”. 

6. Spotkanie z przedstawicielami Centrum Usług Wspólnych Pilkington Polska Sp. z o.o. 

oraz wizytka studyjna studentów w Centrum – możliwość odbycia stażu oraz 

zatrudnienia w tej korporacji 

7. Udział studentów kierunku Kosmetologia w szkoleniach i zabiegach profesjonalnych 

„Power of Nature” i „Skin Breath” organizowanych przez Wydział przy współpracy z 

firmą Bielenda (koordynatorzy dr Paweł Helon, mgr Joanna Zając, mgr Karolina 

Sałagan) 

8. Wizyta studyjna studentów kierunku Mechatronika  w Zespole Szkół w Gorzycach 

9. Dzień Otwarty na kierunku – Kosmetologia (pokazy i wykłady z udziałem studentów) 

10. Udział w akcji „Szlachetna paczka” i innych akcjach charytatywnych np. zbiórka 

funduszy na rzecz Schroniska dla psów „Przytulisko na Wiśniowej”. 

11. Wigilia Studencka połączona z Wigilią pracowników Wydziału (nauczyciele 

akademiccy oraz pracownicy administracyjni) oraz zaproszonych gości – 

przedstawiciele władz samorządowych miasta Sandomierza, Powiatu 

Sandomierskiego oraz firm i instytucji z którymi współpracuje Wydział Zamiejscowy 

w Sandomierzu 

 

W roku sprawozdawczym dziekan Wydziału dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk postawiła 

na promocję WZ w regionie, biorąc udział w licznych uroczystościach, imprezach, 

konferencjach itp. na terenie miasta Sandomierz, powiatu sandomierskiego oraz w 

okolicznych powiatach miastach i gminach. Ponadto Wydział współpracuje z lokalnymi 
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mediami, do których systematycznie przekazywane są informacje o wydarzeniach w 

placówce.   

Celem tych działań było budowanie pozycji WZ jako regionalnego centrum wiedzy i 

kompetencji w regionie w zakresie edukacji, kultury, nauki i rozwoju gospodarczego.  

 

Kontynuowano rozpoczętą w roku poprzednim współpracę z powszechnym systemem 

edukacji i w tym obszarze podjęto następujące działania: 

1. Zawarto 2 porozumienia o współpracy ze szkołami szczebla ponadgimnazjalnego z: 

1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, 

2) Zespół Szkół w Gorzycach 

2. Stały udział Dziekan WZ  w Sandomierzu w pracach Rady Społecznej Zespołu Szkół 

im. por. J. Sarny w Gorzycach  

3. Organizacja akcji promocyjnych w szkołach na terenie Sandomierza oraz powiatów 

sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, opatowskiego, 

ostrowieckiego, janowskiego, kraśnickiego, mieleckiego  i staszowskiego oraz na 

Wydziale UJK Zamiejscowym (przekazanie plakatów reklamowych oraz 

informatorów o kierunkach studiów, ulotek z ofertą studiów i egzemplarzami dodatku 

„Student” do ,,Echa dnia”)  

4. Organizacja kolejnej edycji konkursów języka angielskiego i wiedzy o krajach 

anglojęzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – (20.03.2018) udział 176 

uczestników 

5. Organizacja stałego cyklu wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzone 

przez pracowników dydaktycznych WZ w Sandomierzu 

6. Współpraca ze szkołami podstawowymi, przedszkolami samorządowymi i różnego 

typu placówkami socjalizacyjnymi, resocjalizacyjnymi i opiekuńczym, w tym 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sandomierzu oraz Stowarzyszeniami 

działającymi w tym zakresie – efektem współpraca przy organizacji praktyk dla 

studentów studiów podyplomowych „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami zew 

spektrum autyzmu”. 

7. Współpraca z nauczycielami szkół w zakresie przygotowania programów kształcenia 

w szkołach, z którymi zawarto porozumienie o współpracy,  

 

Podjęto również współpracę popularyzującą wiedzę i kulturalną z podmiotami otoczenia 

zewnętrznego w regionie. W tym celu miały miejsce następujące działania: 

1. Zainaugurowanie cyklu wykładów otwartych dla mieszkańców miasta i regionu (2 

wykłady wygłoszone przez dr M Makowską – Brzychczyk w XI i XII 2018 r. – 

„Inwestowanie energii życiowej” oraz „Molekuły emocji jako biologiczny język 

ciała”. 

2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu: 

3. Promocja książki Torin M. Finser „Szkoła jest podróżą”, której tłumaczem jest 

dziekan Wydziału dr M. Makowska – Brzychczyk 
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4. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli „Wsparcie szkoły w kształtowaniu 

samodzielności, kreatywności      i innowacyjności” – wykład dr M. Makowskiej – 

Brzychczyk „Nauczanie zgodne z biologią ludzkiej psychiki”. 

5. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy - Udział w Targach Pracy i Edukacji w 

regionie: Sandomierz, Tarnobrzeg, Staszów , Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Kraśnik (pracownicy administracji: mgr Aneta Chodowska i mgr Robert Pytka oraz 

grupa studentów). 

6. Udział w Targach Edukacyjnych promujących ofertę kształcenia – II LO w 

Sandomierzu w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kraśniku (pracownicy administracji: mgr 

Aneta Chodowska i mgr Robert Pytka oraz grupa studentów) 

7. Wykłady w ZS Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu: 

Dr Anna Gilarek „ Dlaczego i jak Amerykanie obchodzą Święto Dziękczynienia” 

Dr Anna Gilarek „Legenda Dzikiego Zachodu” 

Dr Anna Bąk- Średnicka „Learning styles vs language learning strategies – warsztat” 

 

Organizowano przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne w regionie oraz uczestniczono w 

imprezach w regionie: 

1. Organizacja przedsięwzięć muzycznych i artystycznych we współpracy z II Liceum 

Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu – kolejna edycja Festiwalu 

Piosenki Angielskiej (koordynacja: dr Anna Gilarek) 

2. Udział w Narodowym Czytaniu – w 2018 roku czytanie „Przedwiośnia” (mgr Robert 

Pytka). 

 

W ramach współpracy z władzami miasta i regionu WZ uczestniczył w konferencjach, 

seminariach, imprezach kulturalnych, obradach Rady Miasta, okolicznościowych świętach 

państwowych i regionalnych m.in.: 

1. Powiatowe Targi Edukacji i Pracy – udział w 4 imprezach (Opatów, Sandomierz, 

Staszów, Tarnobrzeg) 

2. Jarmark Jagielloński i inne imprezy plenerowe na terenie miasta Sandomierza 

3. Udział delegacji Wydziału Zamiejscowego we wszystkich uroczystościach miejskich i 

patriotycznych 

4. Udział przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego w imprezach i uroczystościach 

organizowanych przez lokalne władze samorządowe (gminy i miasta), władze 

powiatowe i wojewódzkie, 

 

Systematycznie podejmowano działania związane z kształtowaniem wizerunku WZ oraz 

macierzystego UJK w regionie. W tym celu podjęto następujące działania: 

1. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promujących Wydział Zamiejscowy w 

Sandomierzu UJK:  ulotek i plakatów służących promocji Wydziału Zamiejscowego                 

i promocji konkretnych wydarzeń, np. konferencji, konkursów 

2. Promocja rekrutacji na studia w rozgłośniach: 

1) Radio Leliwa w Tarnobrzegu  

2) Radio Kielce 
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3) Polskie Radio Rzeszów 

3. Promocja rekrutacji na studia w lokalnej telewizji: 

1) Internetowa Telewizja Wisła 

2) Portal internetowy Nadwisła24.pl  

4. Promocja rekrutacji na studia w lokalnej prasie: 

1) Echo dnia, 

2) Tygodnik Nadwiślański 

3) Tygodnik Sztafeta 

5. Promocja rekrutacji za pośrednictwem radiowęzła na placu targowym w Sandomierzu.  

6. Promocja za pośrednictwem strony internetowej (domowej) Wydziału 

7. Promocja za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na którym WZ ma 

swoją stronę z aktualnościami 

8. Promocja za pośrednictwem umieszczenia bannera reklamowego lub linka do strony 

Uczelni na stronach internetowych samorządów lub instytucji. 

9. Udział w Targach Edukacyjnych: Opatów, Sandomierz, Staszów, Tarnobrzeg, 

Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski 
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VI. SYTUACJA EKONOMICZNA 

 

W 2018 roku poziom dotacji podstawowej Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu 

kształtował się na poziomie 2271,8 tys. zł. i był o 16,96 % niższy w stosunku do roku 2017. 

W celu pozyskania innych źródeł przychodów podjęto dodatkowe działania tj. prowadzenie 

studiów podyplomowych oraz wynajem pomieszczeń. Główną pozycję kosztów WZ  

w Sandomierzu stanowią wynagrodzenia, które wraz ze składkami z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i funduszu pracy stanowią ok. 90% ogólnej wartości kosztów działalności WZ. 

Pozostałe koszty są związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału. 

W ramach modernizacji i doposażania sal dydaktycznych i pracowni dokonano zakupu i 

wyposażenia tych pomieszczeń w nowe projektory- Epson EB- X41 (4 sztuki – 7611,24zł) 

oraz laptopy HP Probook 450 (4 sztuki – 13475,88zł). Ponadto jako element informatyzacji i 

doposażania zaplecza dydaktycznego zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie 

nowej sali komputerowej na 12 stanowisk dla studentów (terminal AVTec Zero) + stanowisko 

wykładowcy - wraz z pełnym oprogramowaniem MS Windows oraz Office 2016 Pro Plus- 

42265,26zł. Drukarka Brother – DCP – L2552DN (3 sztuki – 2177,10zł). Dokonano również 

zakupu zestawu AiO Lenovo V410z (2 sztuki – 8108,16zł) wraz z pełnym oprogramowaniem 

MS Windows oraz Office 2016 Pro Plus. Udało się również pozyskać dodatkowe środki 

zewnętrzne z wynajmu sal dydaktycznych dla podmiotów zewnętrznych – kwota za wynajem 

w WZ w Sandomierzu – 5428,00 zł. 
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VII.  STATYSTYKA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU 

 

 

Skład Rady Wydziału:  

  

dr Małgorzata Makowska- Brzychczyk - Dziekan  

dr Małgorzata Górecka-Smolińska - Prodziekan 

dr Anna Bąk-Średnicka – Dyrektor Instytutu Humanistycznego 

dr inż. Magdalena Stawarz - Dyrektor Instytutu Zdrowia 

dr Adrian Brückner– Dyrektor Instytutu Technicznego 

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK 

dr Łukasz Furtak - nauczyciel akademicki 

dr inż. Zbigniew Nagórny - nauczyciel akademicki 

mgr Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

Agata Kiliańska –przedstawiciel studentów 

Justyna Małysa - przedstawiciel studentów 

Maria Chuchnowska- przedstawiciel studentów 

 

Z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019  uległ zmianie skład osobowy Rady 

Wydziału, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu na Wydziale. Na stanowiskach Dyrektorów 

Instytutów zostały powołane 2 nowe osoby oraz z dniem 30.09.2018 zakończyło się  

zatrudnienie dwóch członków Rady Wydziału: prof. dr hab. Antoniego Gawrona oraz dr hab. 

Grażynę Branny i mandaty członka Rady Wydziału zostały wygaszone.  

 

dr Małgorzata Makowska- Brzychczyk - Dziekan  

dr Małgorzata Górecka-Smolińska - Prodziekan 

dr Anna Bąk-Średnicka – Dyrektor Instytutu Humanistycznego 

dr Paweł Helon- Dyrektor Instytutu Zdrowia 

dr inż. Ireneusz Musiałek – Dyrektor Instytutu Technicznego 

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK 

dr Łukasz Furtak - nauczyciel akademicki 

dr inż. Zbigniew Nagórny - nauczyciel akademicki 

mgr Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

Agata Kiliańska –przedstawiciel studentów 

Justyna Małysa - przedstawiciel studentów 

Maria Chuchnowska- przedstawiciel studentów 

 

Posiedzenia Rady Wydziału w roku 2018 odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, za 

wyjątkiem przerwy wakacyjnej, w terminach:  

18.01.2018 

23.02.2018 

28.03.2018 

19.04.2018  
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18.05.2018 

22.06.2018 

05.09.2018 

25.09.2018 

23.10.2018 

20.11.2018 

18.12.2018 

W roku 2018 odbyło się 11 posiedzeń Rady Wydziału, na których  przyjęto ogółem 73 

uchwał, Treści uchwał dotyczyły głównie procesu kształcenia, organizacji roku 

akademickiego, programów kształcenia studiów pierwszego stopnia i studiów 

podyplomowych oraz wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich zapewniających 

minimum kadrowe poszczególnych kierunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 


