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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FILII 

 
 

 Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęła 

funkcjonowanie Jako Wydział Zamiejscowy UJK 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. W okresie funkcjonowania Wydziału, 

a następnie Filii programy kształcenia i wszelkie procedury zostały stopniowo przystosowane 

do stosownych przepisów Uniwersytetu.  

 

Siedzibą Wydziału Zamiejscowego jest dawny budynek PWSZ znajdujący się  

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

Od ponad roku trwają rozmowy z przedstawicielami władz miasta tj. Burmistrzem 

Miasta Sandomierza i Radą Miasta w kwestii pozyskania nowego większego budynku na cele 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, co umożliwiało by rozwój jednostki.  

 

Rok 2019 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, 

a w roku sprawozdawczym do wymogów Ustawy 2.0 i nowego Statutu UJK 

2) Aktualizacja zakresów obowiązków pracowników w ramach struktury 

organizacyjnej 

3) Stała analiza kosztów kształcenia na poszczególnych kierunkach i wyników 

wydziałów 

4) Pozyskiwanie środków z funduszy UE – udział w realizacji programów unijnych. 

 

 W roku sprawozdawczym Filia posiadała prawo do prowadzenia studiów pierwszego 

stopnia licencjackich na kierunkach filologia, kosmetologia, oraz inżynierskich na kierunku 

mechatronika, a od października roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach filologia 
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angielska, administracja i pedagogika. Na mocy Ustawy 2.0 Konstytucja dla Nauki 

dostosowano do nowych regulacji formalno-prawnych programy kształcenia na wszystkich 

prowadzonych kierunkach kształcenia.  

W ofercie Filii znajdowały się również studia podyplomowe na kierunkach przygotowanie 

pedagogiczne, oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, nauczanie i wsparcie osób ze spektrum autyzmu.  

  

W strukturze Filii, funkcjonującej do 30 września 2019 jako Wydział zamiejscowy, do końca 

roku akademickiego 2018/2019 funkcjonowały  instytuty tj. Instytut Humanistyczny, Instytut 

Zdrowia i Instytut Techniczny. Natomiast od roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z 

przepisami Ustawy 2.0. jednostka przestała funkcjonować jako Wydział Zamiejscowy, w 

miejsce którego powołano Filię w Sandomierzu. Zniesiono również instytuty, poszczególne 

kierunki przyporządkowano do instytutów reprezentujących poszczególne dyscypliny 

naukowe.  

Kierunek Kosmetologia – Instytut Nauk o Zdrowiu  

Kierunek Filologia Angielska – Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa 

Kierunek Administracja - Instytut Nauk Prawnych 

Natomiast dla Kierunku Mechatronika decyzją JM Rektora UJK utworzono Samodzielny 

Zakład Techniczny. 

W Filii zgodnie z procedurami i zasadami jednostki macierzystej zapewniano wysoką jakość 

kształcenia poprzez funkcjonowanie wydziałowego, a potem filialnego 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 Komisje ds. jakości Kształcenia. Od 1 października dr Anna Gilarek objęła 

stanowisko prodziekana i z urzędu stała się członkiem UKJK. 

W roku sprawozdawczym w miesiącu kwietniu miała miejsce wizytacja macierzystej 

jednostki UJK, mająca za cel kontrolę jakości kształcenia na WZ, której wynik był 

pozytywny. 

Natomiast w maju miała miejsce wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku mechatronika, która uzyskała pozytywną ocenę spełniając 

wszystkie 10 kryteriów oceny w stopniu pełnym. 
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I. 1 STRUKTURA WYDZIAŁU 

 

Władze Wydziału:  

 

Dziekan   

dr Małgorzata Makowska –Brzychczyk 

 

Prodziekani 

Do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 

dr Małgorzata Górecka-Smolińska  

Od dnia 1 października 2019 r.  

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich:  dr Anna Gilarek 

Prodziekan ds. ogólnych i organizacyjnych:   dr inż. Ireneusz Musiałek 

 

Kierunek Filologia sp. filologia angielska (II i III r.)/ Filologia angielska (I r.) 

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia:  dr Anna Bąk- Średnicka 

 

Kierunek Mechatronika 

Kierownik Samodzielnego Zakładu Techniki:   dr inż. Wojciech Iwanicki 

 

Kierunek Kosmetologia 

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia:  dr Paweł Helon 

 

Kierunek Administracja 

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia: dr Renata Kędziora 

 

Rada Wydziału do końca roku akad. 2018/19: 12 osób 

Rada Fili od roku akademickiego 2019/2020 :  9  osób 

 

 

 

I. 2 DZIAŁANIA DZIEKANA 

 

Praca organizacyjna i promocyjna na Wydziale/Filii:  

 

1. Zwoływanie i przewodniczenie Radzie Wydziału/Filii 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 za działalność Wydziału w roku 2018 

4. Koordynowanie na WZ, a następnie w Filii wszelkich działań związanych z 

wprowadzeniem rozporządzeń Ustawy 2.0 oraz rektora UJK  

5. Bieżące rozwiązywanie spraw pracowniczych i studenckich 
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6. Reprezentowanie Wydziału/Filii 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 Filii oraz 

przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia sprawozdawczego 

10. Autorski pomysł, przygotowanie i nadzór na przebiegiem Uniwersyteckich Dni Nauki 

współorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Sandomierskie 

Centrum Kultury 

11. Uczestniczenie w inauguracjach roku akademickiego na UJK i innych 

zaprzyjaźnionych uczelniach  

12. Przygotowanie uroczystości oraz wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na UTW w 

Sandomierzu 

13. Nadzór nad konkursami i wszelkimi imprezami organizowanymi przez WZ/Filię 

14. Spotkania organizacyjne ze studentami I roku oraz Samorządem Studentów 

15. Zawieranie porozumień o współpracy z lokalnymi szkołami średnimi, 

przedstawicielami instytucji samorządowych, społecznych, edukacyjnych i 

biznesowych. 

16. Przygotowanie organizacyjne oraz merytoryczne Muzealnego Uniwersytetu 

Dziecięcego we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 

17. Udział wraz z panem Robertem Pytką w projekcie Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu pod hasłem „Trochę Kultury” – prowadzenie cyklu wykładów i 

warsztatów dla osadzonych w Zakładzie karnym w Chmielowie.  

18. Prowadzenie comiesięcznych promocyjnych autorskich wykładów otwartych na WZ 

/Filii dla lokalnej społeczności, pracowników i studentów na terenie jednostki oraz w 

instytucjach zewnętrznych: 

1) UTW Tarnobrzeg wykład pt. „Inwestowanie energii życiowej” 

2) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu wykład pt. „Jak działa twój 

mózg” 

3) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu wykład pt. „Biologiczne 

podstawy motywacji” 

4) Dom Kultury Nowa Dęba wykład pt. „Inwestowanie energii życiowej” 

5) UTW Tarnobrzeg wykład pt. „Nawyk bycia sobą” 

6) Wykład „Inwestowanie energii życiowej w życiu kobiety” podczas Konferencji 

„Spotkania Wyjątkowych Kobiet” Tarnobrzeg 

7) Udział w dyskusji panelowej na Zamku Królewskim podczas Mocy Kobiet 

organizowanej przez Urząd Miasta Sandomierza 

8) Wykład podczas Konferencji w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu pt. 

„Psychobiologiczne podstawy talentów i uzdolnień” 

9) Dom Kultury Nowa Dęba wykład pt. „Psychobiologiczne podstawy stanu 

zdrowia” 
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10) UTW Tarnobrzeg wykład pt. „Psychobiologiczne podstawy stanu zdrowia” 

11) Dni Kariery w II LO w Sandomierzu wykład pt. „Psychobiologia sukcesu” 

12) UTW Sandomierz wykład pt. Inwestowanie energii życiowej” 

13) Udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół w Gorzycach wykład pt. Jak mózg czyta 

książki i ogląda filmy” 

14) Dom Kultury Nowa Dęba wykład pt. „Biologia triad rodzinnych” 

15) Dni Otwarte Liceum Katolickie w Sandomierzu wykład pt. „Jak mózg czyta 

książki” 

16) Udział dziekana i pełnomocnika w Dniu Narodowego Czytania na Zamku w 

Sandomierzu 

17) Udział w konferencji „Festiwal z Pasją” i wykład „Skąd się bierze pasja” 

18) Wykład szkoleniowy otwarty dla nauczycieli i bibliotekarzy „Chronobiologia- jak 

działa nasz zegar biologiczny” 

19) Seria 4 wykładów we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu w 

ramach projektu „Trochę Kultury” dla osadzonych w Zakładzie Karnym w 

Chmielowie 

20) Udział w debacie zorganizowanej przez Starostę Sandomierskiego na temat stanu 

szkolnictwa średniego w powiecie sandomierskim 

21) Udział w Powiatowym Święcie Policji 

22) Udział w posiedzeniach Komisji Oświatowej oraz Rady Miasta Sandomierza 

23) Udział w konferencji z głosem w dyskusji panelowej organizowanej w NSG 

Group w ramach zjazdu ogólnopolskiego przemysłu samochodowego. Temat – 

współpraca pomiędzy szkołami średnimi, uczelniami a biznesem. 

24) Udział w Dniu Szkoły I LO Collegium Gostomianum w Sandmierzu z wykładem 

motywacyjnym 

25) Udział w imprezie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu „Ekodesign” 

26) Udział w inauguracjach zaprzyjaźnionych uczelni regionu 

27) UTW Sandomierz wykład pt. Siła czy moc – potęga emocji” 

28) Udział w Konferencji Powiatowego Urzędu pracy w Tarnobrzegu z wykładem 

„Najważniejsza inwestycja w karierze – podstawy neuroprzywództwa” 

29) UTW Tarnobrzeg wykład pt. „Nie zaczęło się od ciebie” 

30) UTW Staszów wykład pt. „Nie zaczęło się od ciebie” 

31) Udział w Konferencji Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu z 

prezentacją roli Filii w rozwoju regionu 

32) Udział w Konferencji Agencji Rozwoju Przemysłu strefa Tarnobrzeg i udział w 

dyskusji panelowej nt. współpracy szkół średnich, uczelni i przemysłu w 

kształceniu praktycznych kadr dla firm 

Wykłady otwarte na Uczelni: 

1) „Nawyk bycia sobą” – styczeń 

2) „Co w mózgu piszczy” – luty 

3) „Co się w głowie nie mieści, to w ciele zaboli” – marzec 

4) „Biologia triad rodzinnych” – kwiecień (dwukrotnie) 

5) „”Czy to miłość?” – maj (dwukrotnie) 
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6) „W jakiej dziupli mieszka ego?” – czerwiec (dwukrotnie) 

7) „Nie zaczęło się od ciebie” – październik 

8) „Biomechanika stresu” – listopad 

9) „Biomechanika emocji” - grudzień 

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy 

1) Wykład i warsztaty dla dzieci pt. jak działa twój mozg?” – październik 

2) Wykład dla rodziców pt. „Podróż w głąb mózgu dziecka” - grudzień 

19. Współorganizacja i prowadzenie wykładów i warsztatów podczas Wydziałowych Dni 

Jakości Kształcenia (wykłady: „Nawyk bycia sobą”, „Jak mózg czyta książki” i „Jak 

wykorzystać stres jako narzędzie”) 

20. Nadzorowanie prac nad realizacją projektu unijnego na UJK POWER 2019 

21. Nadzorowanie prac nad wdrożeniem zajęć zdalnych za pomocą platformy e-

learningowej, monitorowanie udziału pracowników w szkoleniach i przebiegu tych 

zajęć od roku akad. 2019/2020 

22. Nadzorowanie przygotowań do wizytacji ZO PKA, przygotowanie pisemnej oceny wg 

zaleceń oraz wszelkich niezbędnych dokumentów.  

23. Zorganizowanie i nadzór nad przebiegiem wizytacji Zespołu Oceniającego Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, w tym zorganizowanie zebrania przedstawicieli 

strategicznych interesariuszy zewnętrznych, w tym burmistrza miasta Sandomierza, 

dyrektora wydziału oświaty starostwa powiatowego w Sandomierzu, prezesa Federeal 

Mogul SA Gorzyce, dyrektor HR Pilklington Automotive Polska NSG Group, prezesa 

Zakładu Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Tarnobrzegu, z-cy prezesa Euroeko Sp. Z o.o. Mielec, przedstawiciela absolwentów 

WZ UJK. 

24. Systematyczne spotkania z przedstawicielami władz miasta i powiatu 

25. Przygotowywanie bieżących dokumentów, w tym materiałów na stronę internetową 

oraz fanpage na Facebook 

 

 

I. 3  DZIAŁANIA PRODZIEKANÓW 

 

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia 

1. Uczestniczenie jako członek w posiedzeniach rady Filii i kolegium dziekańskim 

2. Organizacja procesu rekrutacji na studia I stopnia, studia podyplomowe i kursy 

prowadzone w Filii. 

3. Nadzór nad realizacją programów studiów I stopnia, podyplomowych i kursów. 

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów. 

5. Nadzór nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Polskich Ram 

Kwalifikacji na studiach prowadzonych w Filii. 

6. Nadzór nad  Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii, w 

tym Komisją Jakości Kształcenia w Filii (KKF) 
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7. Przewodniczenie Wydziałowej/Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia i udział w 

posiedzeniach UKJK 

8. Współorganizacja Uniwersyteckich Dni Nauki, poprowadzenie wykładu i pokazu 

filmowego. 

9. Współorganizacja konkursów języka angielskiego 

10. Praca w jury konkursu piosenki angielskie w II LO w Sandomierzu 

11. Organizacja i nadzór nad Wydziałowym Dniem Jakości Kształcenia 

12. Nadzór nad przebiegiem egzaminów licencjackich/inżynierskich/dyplomowych na 

studiach I i podyplomowych przy współpracy z  Z-ca Dyrektorów Instytutów. 

13. Podczas nieobecności Dziekana podejmowanie decyzji w sprawach studenckich, 

wynikających z Regulaminu Studiów oraz rozpatrywanie innych, indywidualnych 

spraw studentów. 

14. Nadzór nad przygotowaniem kart obciążeń dydaktycznych oraz sprawozdań z 

przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz zatwierdzanie tych dokumentów. 

15. Nadzór nad przeprowadzeniem i opracowaniem wyników ankiet oceniających 

pracowników dydaktycznych wypełnianych przez studentów w systemie USOS. 

16. Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z praktykami studenckimi oraz 

współpraca z opiekunami ds. praktyk studenckich. 

17. Sprawowanie opieki nad sprawami socjalno-bytowymi i zdrowotnymi studentów. 

18. Sprawowanie opieki nad działalnością samorządu studenckiego oraz inicjowanie, 

promowanie i wspieranie studenckiego ruchu  naukowego, sportowego i 

kulturalnego. 

19. Koordynowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych organizowanych 

przez Filię. 

20. Wyznaczenie godzin dyżuru dla studentów. 

21. Inne zadania zlecone przez Dziekana Filii. 

Prodziekan ds. ogólnych i organizacyjnych 

1. Zastępowanie Dziekana podczas jego nieobecności.  

2. Uczestniczenie jako członek w posiedzeniach rady Filii i kolegium dziekańskim 

3. Reprezentowanie Filii w kontaktach z interesariuszami i instytucjami 

zewnętrznymi w zastępstwie Dziekana.  

4. Współdziałanie z Dziekanem w sprawach administracyjno-finansowych. 

5. Nadzorowanie spraw związanych z eksploatacją i stanem technicznym budynku 

Filii, we współpracy z pełnomocnikiem dziekana ds. infrastruktury.  

6. Sprawowanie nadzoru na komórką ds. informatyki. 

7. Nadzorowanie nad internetową stroną Filii w Sandomierzu i sprawowanie nad nią 

opieki merytorycznej. 

8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem procedur zapewniających 

bezpieczeństwo prac naukowych i zajęć dydaktycznych. 

9. Koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków i nadzoruje realizację 

wydziałowych projektów badawczych, i unijnych i dydaktycznych. 
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10. Odpowiedzialność za realizację studenckich programów wymiany 

międzynarodowej (Erasmus itp.). 

11. Odpowiedzialność za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i promocję 

Filii. 

12. Organizacja uroczystości  i imprez związanych  z działalnością Filii. 

13. Współpraca w organizacji konkursu Młody technik regionu. 

14. Uczestniczenie wraz z dziekanem w imprezach, konferencjach i spotkaniach 

zewnętrznych z interesariuszami zewnętrznymi 

15. Inne zadania zlecone przez Dziekana Filii 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
 

 

II.1 ZAKRES KSZTAŁCENIA I KIERUNKI STUDIÓW 

 

Studia I stopnia 

Podstawowym przedmiotem działalności Wydziału Zamiejscowego/Filii w Sandomierzu jest 

kształcenie studentów na kierunkach o profilu praktycznym i przygotowanie ich do 

wykonywania zawodu w zakresie prowadzonych kierunków. 

Na Wydziale Zamiejscowym/Filii 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. Programy zostały zmodyfikowane, a dla nowych kierunkach 

przygotowane zgodnie ze standardami jakości kształcenia UJK i wymogami Ustawy 2.0 

Konstytucja dla Nauki. 

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 praktyczny 

 

Filologia angielska 

I rok - profil praktyczny 

 

Kosmetologia 

I rok - profil praktyczny 

II rok – profil praktyczny 

III rok – profil praktyczny 

 

 

Studia inżynierskie (3,5 letnie) 

 

Mechatronika  

I rok - profil praktyczny 

II rok – profil praktyczny 

III rok – profil ogólnoakademicki 

IV rok - profil ogólnoakademicki 
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Administracja  

I rok - profil praktyczny 

 

Pedagogika 

studia nieuruchomione z powodu zbyt później rekrutacji wynikającej z opóźnionej decyzji 

MNiSW. 

 

W roku akademickim 2018/2019 złożono do Ministerstwa Nauki i i Szkolnictwa Wyższego 

wnioski o uruchomienie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym  na kierunkach 

Filologia angielska (wg zasad Ustawy 2.0), Administracja i Pedagogika. Decyzje o 

uruchomieniu ww. kierunków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w 2019 i 

rekrutacje na te kierunki została uruchomiona na rok akademicki 2019/2020. Uruchomiono 

kierunek Administracja, natomiast ze względu na zbyt małą ilość kandydatów nie 

uruchomiono kierunku Pedagogika. 

 

STUDENCI: 

Według stanu  na dzień 31.12.2019 

Studia stacjonarne: 

 

 

Filologia /Filologia angielska 

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 B2+/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 

Filia w Sandomierzu  I rok II rok  III rok IV rok Razem   

Administracja  15      15 15 

Filologia angielska  20      20 20 

Filologia    9  16  25 25 

Kosmetologia  16  12  11  39 39 

Mechatronika  20      13  17 6 56 56 

razem 71  34  44 6 155 155 
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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, zaś filologia 

angielska oferuje kształcenie dwoma ścieżkami: nauczycielską i translatorsko-biznesową. 

 

 

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 

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. 

 

Mechatronika /inżynierski 

 

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 
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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.  

 

Nowe kierunki 

Administracja  

Studia licencjackie na kierunku Administracja pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w administracji publicznej i organizacjach 

pozarządowych. Kierunek Administracja związany jest z naukami o prawie i administracji, 

naukami społecznymi i ekonomicznymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest 

wykształcenie pracownika, który będzie mógł podjąć zatrudnienie w administracji 

biznesowej, formach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, 

instytucjach życia społecznego i politycznego, a także w bankach, sądach czy służbie 

cywilnej. Podczas studiów do wyboru są grupy przedmiotów z zakresu administracji 

samorządowej oraz grupy przedmiotów z zakresu e-administracji i bezpieczeństwa 

informatycznego. 

 Pedagogika  

Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika pobudzają aktywność 

poznawczą oraz przygotowują do praktycznej działalności pedagogicznej w zakresie terapii 

pedagogicznej i socjoterapii. Pedagogika  jest nauką w obszarze nauk społecznych i 

humanistycznych, dlatego absolwent tego kierunku studiów ma wiedzę w zakresie środków, 

metod, formy i warunków realizacji celów wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii, posiada umiejętności analizy 

sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych 

sposobów komunikowania się zależnie od indywidualnych preferencji wychowanka/osoby 

dorosłej/klienta. Jest otwarty na potrzeby wychowanków i ich rodziców oraz pojmuje 

znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii. 

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika daje kwalifikacje do objęcia stanowiska: 

pedagoga w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych; pedagoga w szkołach; pedagoga w świetlicach szkolnych, pedagoga-

wychowawcy w internatach oraz placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, 

świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski 

dziecięce). 
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II.  2.  REKRUTACJA  

W roku akademickim 2019/2020 przeprowadzono rekrutację dla następujących kierunków: 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia licencjackie na kierunku Pedagogika w roku 

akademickim 2019/2020 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 2019- ogółem:   39 osób 

Filologia :     12 osób 

Kosmetologia:     5 osób 

Mechatronika (inżynier):    22 osób 

 

 

 

II. 4. STUDIA PODYPLOMOWE 

 

Oferta kształcenia  

 

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, 

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 

 

Administracja I stopnia  27 22 10 0 

Filologia angielska I stopnia 42 26 7 0 

Kosmetologia I stopnia 37 21 6 0 

Mechatronika I stopnia 29 25 10 0 

Pedagogika I stopnia 0 0 4 0 

razem 

 

135 94 37 0 
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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: (zakończone w roku 2019 r.) 

1. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – IV edycja – 20 słuchaczy  

2. Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - II edycja - 30 

słuchaczy  
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III. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE STUDENTÓW 

 
 

III. 1. STYPENDIA  

     

 

III. 1. STYPENDIA     

2019 r. 

Stypendia dla studentów Wydziału Zamiejscowego/ Filii w Sandomierzu   

Miesiąc Rodzaj stypendium 

L
ic

zb
a
 o

g
ó
łe

m
 

W  tym 

M
ec

h
a
tr

o
n

ik
a

 

F
il

o
lo

g
ia

 

F
il

o
lo

g
ia

 

a
n

g
ie

ls
k

a
 

K
o
sm

et
o
lo

g
ia

 

A
d

m
in

is
tr

a
cj

a
 

S
ty

cz
eń

 

L
u

ty
 

Stypendium socjalne 17 7 4 - 6 - 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

12 1 9 - 2 - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

4 2 1 - 1 - 

Stypendium naukowe 14 6 5 - 3 - 

 

 

M
a
rz

ec
  

Stypendium socjalne 15 4 4 - 7 - 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

12 1 9 - 2 - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

3 1 1 - 1 - 

Stypendium naukowe 11 3 5 - 3 - 

Zapomoga 1 - - - 1 - 

 

 

K
w

ie
ci

eń
 

Stypendium socjalne 15 4 4 - 7 - 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

12 1 9 - 2 - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

2 1 - - 1 - 

Stypendium naukowe 11 3 5 - 3 - 

Zapomoga 1 - 1 - - - 
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M
a
j 

 C
ze

rw
ie

c
 

 

Stypendium socjalne 15 4 4 - 7 - 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

12 1 9 - 2 - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

3 1 1 - 1 - 

Stypendium naukowe 11 3 5 - 3 - 

 

 

P
a
źd

zi
er

n
ik

 

L
is

to
p

a
d

 

  

Stypendium socjalne 28 4 10 5 8 1 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

- - - - - - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

5 2 - 2 1 - 

Stypendium naukowe 11 5 2 - 4 - 

 

 

G
ru

d
zi

eń
 

 

Stypendium socjalne 30 4 11 5 9 1 

Stypendium socjalne  

w zwiększonej 

wysokości 

- - - - - - 

Stypendium  

dla niepełnosprawnych 

4 1 - 2 1 - 

Stypendium naukowe 11 5 2 - 4 - 
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IV. KADRA 

 
 

 

IV.1.STAN ZATRUDNIENIA 

 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na umowę o pracę w Filii W Sandomierzu na 

kierunkach: 

Filologia  

Kosmetologia  

Mechatronika  

Administracja 

 

Kierunek Imię i Nazwisko Stanowisko 

Filologia/Filologia 

angielska 

dr hab. Anna 

Malicka-Kleparska 

profesor uczelni 

Filologia/Filologia 

angielska 

dr Anna Bąk-

Średnicka 

adiunkt 

Filologia/Filologia 

angielska 

dr Anna Gilarek adiunkt 

Filologia/Filologia 

angielska 

dr Łukasz Furtak adiunkt 

Filologia/Filologia 

angielska 

dr Małgorzata 

Makowska-

Brzychczyk 

adiunkt ‒ zajęcia dydaktyczne na kierunku 

Filologia i Kosmetologia oraz przedmiot 

wsparcia na kierunku Mechatronika i 

Administracja 

Filologia/Filologia 

angielska 

mgr Marzena 

Miękina  

wykładowca (3/4 etatu) 

Filologia/Filologia 

angielska 

mgr Ewa Korczyńska 

- Madej 

wykładowca (1/2 etatu) 

Filologia/Filologia 

angielska 

mgr Katarzyna 

Nowakowska 

wykładowca (1/2 etatu) 

Filologia/Filologia 

angielska 

mgr Urszula Żmuda lektor (1/2 etatu) 

 

Mechatronika prof. dr hab. inż. 

Andrzej Kęsy 

profesor  

Mechatronika prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Kosma 

profesor  

Mechatronika dr inż. Ireneusz 

Musiałek 

adiunkt 

Mechatronika dr inż. Zbigniew 

Nagórny  

adiunkt 
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Mechatronika dr inż. Artur Olszak adiunkt  (3/4 etatu) 

Mechatronika dr  Robert Podsiadły  adiunkt 

Mechatronika dr Adrian Brückner adiunkt (1/2 etatu) 

Mechatronika dr inż. Wojciech 

Iwanicki 

adiunkt 

 

Kosmetologia prof. dr hab. 

Kazimierz Głowniak  

profesor (1/2 etatu) 

Kosmetologia dr Małgorzata 

Makowska-

Brzychczyk 

adiunkt ‒ zajęcia dydaktyczne na kierunku 

Filologia i Kosmetologia oraz przedmiot 

wsparcia na kierunku Mechatronika i 

Administracja 

Kosmetologia dr n. farm. Paweł 

Helon 

adiunkt 

Kosmetologia dr  n. farm. Wojciech 

Koch 

adiunkt (3/4 etatu) 

Kosmetologia dr Mariola 

Mendrycka 

adiunkt (1/2 etatu) 

Kosmetologia mgr Karolina 

Sałagan-

Kwiatkowska 

instruktor 

Kosmetologia mgr Joanna Zając wykładowca  

 

Administracja dr Renata Kędziora  adiunkt (1/2 etatu) 

Administracja mgr Wojciech 

Wereszczyński 

asystent 

Administracja Mgr Ireneusz 

Krawczyński 

asystent (1/2 etatu) 

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w Filii w Sandomierzu zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę było 35 osób, w tym: 26 nauczycieli akademickich w grupie pracowników 

dydaktycznych oraz 9 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

10 nauczycieli akademickich było zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy  

i 16 na dodatkowym miejscu pracy. 

 

 

W 2019 roku pięciu pracowników otrzymało nagrody Rektora, w tym trzech nauczycieli 

akademickich: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk, dr Anna Gilarek i dr Anna Bąk-

Średnicka oraz dwóch pracowników administracyjnych: Kamil Chałupczak i Bożena 

Karasińska. 
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IV.2. KONFERENCJE I PUBLIKACJE ORAZ INNE FORMY DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO 

 

Wydział Zamiejscowy/Filia 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/Filia w 

Sandomierzu jako jednostka o charakterze dydaktycznym nie był uwzględniony w żadnym 

projekcie badawczym prowadzonym na UJK, ani nie realizował żadnego projektu 

badawczego.  

 

Udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych:   

 

dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk 

1. Studia Podyplomowe „Coaching i NLP” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie w 

Rzeszowie 

2. II Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w Krakowie – maj 2019 

3. Ukończenie kursu doskonalącego „Mowa Ciała” P&M Management Group Warszawa 

styczeń 2019 

4. Internetowa Akademia Psychobiologii – Vedica Warszawa (11 modułów) 

5. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na świat 

6. Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019 

7. Konferencja “Kadry dla przemysłu- rozwój szkolnictwa zawodowego w świetle 

potrzeb lokalnego przemysłu - grudzień 2019 r 

 

dr Anna Gilarek 

1. „Weryfikacja antyplagiatowa studenckich prac dyplomowych w Ustawie 2.0. 

Odpowiedzialność studenta i promotora”, 21 stycznia 2019 r. w Kielcach. 

2. Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ KA103 Staff Mobility for 

Teaching, Aston University, School of Languages & Social Sciences, Birmingham, 

Wielka Brytania, 21-25 października 2019 r. 

 

dr inż. Ireneusz Musiałek 

1. Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych – Kielce 6 listopad 

2019r. 

2. Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej 

Radom 22-24 listopad 2019r. 

3. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na Świat  

4. Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019 

r. Przemysłowa wiosna w Targach Kielce – 26-28 marzec 2019 r 
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dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof. UJK 

1. Współorganizacja konferencji LINGBAW 2019. 

 

dr Anna Bąk-Średnicka 

Udział w konferencjach: 

1. 2nd International Conference Child Foreign/Second Language Learning (CFSLL) 

“Facing heterogeneity in the young learner classroom.” Pedagogical University of 

Cracow. Kraków 26-28 września 2019 r. Referat: A literature review on preparing pre-

service primary foreign language teachers for diversity via the practicum. 

2. Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii Angielskiej, konferencja naukowa 

“Metodologia Badań w Glottodydaktyce”. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 6-7 czerwca 

2019 r. Referat: Zastosowanie metody systematycznego przeglądu literatury (SLR) na 

przykładzie badań empirycznych dotyczących praktyki nauczycielskiej – szkic 

badania 

Udział w szkoleniu: 

1. Ukończenie szkolenia „Statistica – moduł podstawowy” 7-8 października 2019 r. 

(StatSoft Polska). 

2. Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+: 

3. Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ KA103 Staff Mobility for 

Teaching, Aston University, School ofLanguages & Social Sciences, Birmingham, 

Wielka Brytania, 21-25 października 2019 r. 

 

 

dr inż. Wojciech Iwanicki 

1. Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych – Kielce 6 listopad 

2019r.  

2. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na Świat Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa 

platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019 r.  

3. XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XXVII Targi 

Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia - 27-28 luty 2019 r. 

4. Przemysłowa wiosna w Targach Kielce – 26-28 marzec 2019 r 

 

dr inż. Artur Olszak 

8. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na  

9. Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019  

 

dr hab. Wojciech Koch 

1. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na świat 

2. Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019 
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dr Paweł Helon 

1. Szkolenie e-learning w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach – 3 lipiec 

2019 . w ramach projektu Okno na świat 

2. Szkolenie e-learning – praktyczna obsługa platformy e-learningowej – 11 lipiec 2019 

 

mgr Marzena Miekina 

1. 23.03.2019 r. Udział w konferencji zorganizowanej przez Oxford University Press, 

Kielce. Szkolenia pt. „How Vocabulary is Learned”, „Get Your Students Talking”, 

„Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości”. 

2. 20-22.09.2019 r. Udział w XXVIII międzynarodowej konferencji stowarzyszenia 

nauczycieli języka angielskiego IATEFL Poland w Gdańsku. 

 

mgr Ewa Korczyńska -Madej 

1. Marzec 2019 r. Tłumaczenie szkolenia „Prace na wysokościach. 

2. Luty 2019 r. webinar: My perspective on writing. 

3. Grudzień 2019 r. Konferencja “Kadry dla przemysłu- rozwój szkolnictwa 

zawodowego w świetle potrzeb lokalnego przemysłu. 

 

mgr Katarzyna Duda 

1. Szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz zachowań trudnych 

osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – niezbędne do opracowania programu 

studiów podyplomowych oraz realizacji programu przedmiotu z zakresu diagnozy i 

terapii pedagogicznej. 

 

 

Publikacje 

 

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska: 

1. Valency in verbs and verb-related structures – A theoretical background 

2. The morpho-syntax of reflexive impersonals in Polish 

3. Event (sub)kinds in reflexive impersonals in Polish 

Artykuły w druku: 

4. Voice typology: a case of Polish adjectival passive participles related to Object 

Experiencer Verbs 

5. Redakcja naczelna publikacji naukowej: Valency in Verbs and Verb-Related 

Structures 

W przygotowaniu: 

6. Stative passive structures with roz- Object Experiencer verbs in Polish: 

Implications of Kimian state analysis for Distributed Morphology 

representations 
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dr Anna Bąk-Średnicka 

1. Bąk-Średnicka, A. 2019. In search of reflective techniques promoting 

collaboration with parents: diploma students’ Project inspired by school 

placements –GLOTTODIDACTICA XLVI/2, pp. 7-24. 

2. Bąk-Średnicka, 2019. A. Weryfikacja Efektów Kształcenia/Uczenia się w 

Ramach Praktyki Nauczycielskiej – Wybrane Modele NEOFILOLOG 53/2, 

pp. 27-50. 

3. Artykuły recenzowany: 

4. Bąk-Średnicka, A. A literature review on preparing pre-service primary foreign 

language teachers for diversity via the practicum. UP Kraków. 

 

dr Anna Gilarek 

 

1. “Permaculture and Utopian Regeneration in Starhawk’s City of Refuge.” New 

Americanists in Poland Vol. 12, Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial 

North-American Literature and Culture. Red. Julia Nikiel i Izabella Kimak. Wyd. 

Peter Lang, Berlin 2019. 

 

dr inż.  Ireneusz Musiałek 

1. Musiałek, M. Snopczyński, J. Kotliński: Badanie właściwości mechanicznych 

materiałów stosowanych w technologii FDM. Mechanik, nr 4 , 2019. 
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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 oraz zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w 

procesie konstruowania programów kształcenia i ich monitoringu jest procesem ciągłym 

i dostosowanym do realizacji zajęć UJK. 

 

Systematyczne odbywają się spotkania Dziekana z przedstawicielami dyrekcji szkół 

ponadgimnazjalnych oraz firm, w których odbywają się  praktyki studenckie.  

Na potrzeby tworzenia nowych kierunków studiów oraz doskonalenia programów kierunków 

istniejących w roku sprawozdawczym Dziekan Wydziału/Filii 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.  

 

Lista umów zawartych z przedstawicielami otoczenia zewnętrznego Filii w Sandomierzu 

 

Przedstawiciele władz samorządowych: 

Gmina Obrazów   

Miasto i Gmina Zawichost  

Miasto i Gmina Koprzywnica  

Gmina Ożarów  

Gmina Gorzyce  

 

Instytucje i instytucje otoczenia biznesu: 

Sąd Rejonowy w Sandomierzu  

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu  

Lokalna Grupa  

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  

Sandomierskie Centrum Kultury  

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  

 

Podmioty gospodarcze: 

Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu, Specjalna Strefa Ekonomiczna 

„Wisłosan” 

NSG Group – (Pilkington Polska, Pilkington Automotive)  

Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o. o. w Sandomierzu 

Sekret Urody Gabinet Kosmetologiczny w Sandomierzu  
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Salon Urody „Joanna” w Tarnobrzegu  

P.P.H.U. A. R. Chmielewski Spółka Jawna  

Salon Urody Wenus - Odnowa w Sandomierzu  

Firmy ATM i Bakamus w Sandomierzu 

Hotel Imperial Residence  

PSS Społem „Pomoc Bratnia”  

 

Szkoły 

Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach  

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu  

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu  

 

Ponadto warto w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi Wydział 

Zamiejscowy/Filia w Sandomierzu zrealizował praktykę zawodową dla studentów kierunku 

Mechatronika. Instytutowy Opiekun Praktyk zawarł w tym celu umowy z poniżej 

wymienionymi zakładami: 

 FEDERAL-MOGUL Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach 

 BURY Sp. Z o. o. z siedzibą w Mielcu 

 P. W. TECH-TRADE z siedzibą Czerminie 

 DBS Internet z siedzibą w Busko-Zdrój  

Pozyskanie nowych interesariuszy i partnerów: 

 umowa współpracy z Schollglas Polska Sp. z o. o. w Tarnobrzegu  

 porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. ks. Stanisława Staszica w 

Tarnobrzegu  

 umowa użyczenia z WAGO ELWAG Sp. z o. o. sprzętu laboratoryjnego 

 sprzętowe wsparcie laboratorium Automatyki od firmy FINDER POLSKA Sp. z o. o.  

 

Konkursy 

 

1. Zespół pracowników Instytutu Humanistycznego przygotował 5 edycję Konkursu 

Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 9 

kwietnia  2019 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu. Udział wzięło 

53  uczniów z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. 

2. Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Uczniów 

Szkół Podstawowych – V ed.;13 marca 2019 r. udział wzięło 71 uczniów. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego kwiecień 2019 

4. Organizacja konkursu dla szkół średnich i policealnych „BEAUTY Master Show". 

grudzień 2019 – etap szkolny 

5. Międzywojewódzki Konkurs o tytuł Supertechnika Regionu – 5 grudzień 2019 r. (I 
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etap szkolny 

 

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/Filii. 

 

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy 

 

W ramach bardzo owocnej współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu dziekan Filii 

współpracowała z dyrektorem muzeum nad stworzeniem regulaminu i programu działania 

uniwersytetu dziecięcego w Sandomierzu. Pracownicy Uczelni prowadzą zajęcia wykładowe i 

warsztaty dla słuchaczy uniwersytetu dziecięcego. W działania te włączeni są studenci z kól 

naukowych. Wykład inauguracyjny i pierwsze zajęcia poprowadziła dr Małgorzata 

Makowska-Brzychczyk, a w miesiącach kolejnych poprowadziła zajęcia wykładowe dla 

rodziców. 

 

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. Projekty nadzoruje dr Anna Bąk-Średnicka. 

 

Dni Jakości Kształcenia 

 

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

Gilarek) w dniu 16 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu 

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

 

 

„Jak wykorzystać stres jako narzędzie?” (wykład-warsztat) 

Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk 

 

Język angielski biletem wstępu do poznania świata – warsztaty językowe.  

Studenci poszczególnych roczników filologii  z pomocą prowadzącego 

przygotowują warsztaty językowe o charakterze quizu językowego 

dla swoich kolegów z pozostałych roczników 

 Dr Małgorzata Górecka-Smolińska i studenci filologii angielskiej 
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„Learning styles vs. Learning strategies”, warsztat który zapoznaje uczestników z 

50 strategiami uczenia się wg Oxford 1990 i pomaga uświadomić sobie, których z 

tych strategii używają najczęściej. - Dr Anna Bąk-Średnicka & mgr Marzena 

Miękina   

 

„Academic English vs General English” – warsztaty , których celem jest ukazanie 

różnicy między tymi dwoma  typami języka angielskiego oraz ćwiczenie 

najważniejszych cech akademickiego angielskiego 

Dr Łukasz Furtak 

 

„Sterydy anaboliczne – co to jest, jak działa, dlaczego szkodzi zdrowiu” 

Dr Paweł Helon  

 
 „Jak mózg czyta książki?”Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk 

 

„Nawyk bycia sobą” (wykład interaktywny) -Dr Małgorzata Makowska-

Brzychczyk 

 

„Substancje naturalne pomocne w usprawnianiu procesów uczenia się oraz 

zapamiętywania” - Dr Wojciech Koch 

 
„Najciekawsze zabytki w okolicy Sandomierza -Dr inż. Zbigniew Nagórny 

  

 

„Energetyka jądrowa – perspektywy rozwoju w Polsce i na Świecie” 

Dr Robert Podsiadły 

 
Warsztaty z projektowania komputerowego” - Dr Wojciech Iwanicki 

 

Skanowanie przedmiotów w 3D, programy służące do projektowania 3D, 

zastosowanie druku 3D. - Dr inż. Ireneusz Musiałek 

 

„Zabieg pielęgnacyjny cery męskiej”, pokaz kosmetologiczny połączony z 

prezentacją multimedialną- mgr Joanna Zając i mgr Karolina Sałagan 

 

 

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 każdym miesiącu odbywają się raz lub dwa razy wykłady otwarte bezpłatne dla 

mieszkańców regionu, pracowników i studentów Filii UJK. 

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) 
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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. Kontynuowanie cyklu wykładów otwartych dla mieszkańców miasta i regionu 

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 

6. Udział studentów kierunku Kosmetologia w szkoleniach i zabiegach profesjonalnych 

m.in.: 

 organizacja wyjazdu studentek II roku  kierunku Kosmetologia na 38 Kongres i 

Międzynarodowe Targi Kosmetologiczne LNE w Krakowie    

 organizacja warsztatów dla studentów kierunku Kosmetologia z firmą Bielenda 

 organizacja warsztatów dla studentów kierunku Kosmetologia z firmą Depilave 

 organizacja warsztatów marketingowych kierunku Kosmetologia z firmą Vanilla 

Rzeszów 

 organizacja warsztatów dla studentów kierunku Kosmetologia z firmą Jadwiga i 

Studex 

 z makijażu z marką IBRA 

 z zabiegów pielęgnacyjnych z marką Bielenda 

 z depilacji ciała metodą bezpaskową 

 z marketingu i prowadzenia gabinetu kosmetycznego (SOCIAL MEDIA) 

 pokazu makijażu z Katarzyną Gorgolą dla pracowników Filii UJK 

 

Wizyty studyjna studentów kierunku Mechatronika   

 Cykliczne w Zespole Szkół w Gorzycach 

 w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii – 13 listopada 2019 r.  

 BURY Sp. Z o. o. w Mielcu– 10 grudnia 2019 r 

 -targi „Przemysłowa wiosna” w Targach Kielce – 26-28 marzec 2019 r. 

 

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

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

8. Wigilia 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/Filii 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/Filia 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.  

 

 

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

im. por. J. Sarny w Gorzycach  

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

sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, opatowskiego, 

ostrowieckiego, janowskiego, kraśnickiego, mieleckiego  i staszowskiego 

(przekazanie plakatów reklamowych oraz informatorów o kierunkach studiów, ulotek 

z ofertą studiów i egzemplarzami dodatku „Student” do ,,Echa dnia”)  

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

anglojęzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – (20.03.2018) udział 176 

uczestników 

4. Organizacja stałego cyklu wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzone 

przez pracowników dydaktycznych WZ w Sandomierzu 

5. Wykłady otwarte na WZ/Filii dla mieszkańców regionu 

6. 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. 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). 

2. Udział w Targach Edukacyjnych promujących ofertę kształcenia  

 

Organizowano przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne w regionie oraz uczestniczono w 

imprezach w regionie: 

1. Organizacja Uniwersteckich Dni Kultury towarzyszących inauguracji roku 

akademickiego w Filii 

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

3. 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 
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3. Udział delegacji Wydziału Zamiejscowego/Filii we wszystkich uroczystościach 

miejskich i patriotycznych 

4. Udział przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego/Filii 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/Filię 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 

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/Filii 

7. Promocja za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na którym 

WZ/Filia 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/FILII 

 
 

Skład Rady Wydziału do 30.09.2020:  

  

dr Małgorzata Makowska- Brzychczyk - Dziekan  

dr Małgorzata Górecka-Smolińska - Prodziekan 

dr Anna Bąk-Średnicka – Dyrektor Instytutu Humanistycznego 

dr Paweł Helon - Dyrektor Instytutu Zdrowia 

dr 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 

 

Z rozpoczęciem roku akademickiego 2019/20  uległ zmianie skład osobowy Rady, która 

rozpoczęła działanie pod nazwą Rada Filii.  

 

Skład Rady Wydziału od 01.10.2020:  

 

dr Małgorzata Makowska- Brzychczyk - Dziekan  

dr Anna Gilarek – Prodziekan 

dr inż. Ireneusz Musiałek - Prodziekan 

dr Anna Bąk-Średnicka – kierująca kierunkiem filologii i filologia angielska 

dr Paweł Helon – kierujący kierunkiem kosmetologia 

dr inż. Wojciech Iwanicki – kierujący kierunkiem mechatronika 

dr Renata Kędziora – kierująca kierunkiem administracja 

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

mgr Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi  

Michał Smykla - przedstawiciel studentów 

 

Posiedzenia Rady Wydziału w roku 2019 odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, za 

wyjątkiem przerwy wakacyjnej, w terminach:  

08.01.2019 

12.02.2019 

21.02.2019 

12.03.2019 

16.04.2019  
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17.05.2019 

18.06.2019 

06.09.2019 

24.09.2019 

29.10.2019 

26.11.2019 

18.12.2019 

Podczas posiedzeń procedowano uchwały dotyczące 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. Ponadto omawiano sprawy administrowania 

jednostką, jej finansami, promocją, rozwojem, pozyskaniem nowej siedziby i inne sprawy 

bieżące. W powyższych sprawach zwoływano również Kolegia dziekańskie i organizowano 

spotkania z wykładowcami poszczególnych kierunków. Systematycznie odbywały się 

spotkania pracowników dziekanatu i obsługi administracyjnej WZ/Filii. 
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Sprawozdanie sporządził: 

Dziekan: dr Małgorzata Makowska-Brychczyk 

Pełnomocnik: mgr Robert Pytka  

Kierownik Dziekanatu: mgr Agnieszka Sobczyk 

 

 

 

 


