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Drodzy 
Państwo!
z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie magazynu Szkiełkiem i Okiem. Jest 
to numer bardzo szczególny, ale też, jak łatwo zauważyć, inny od tych wszystkich, które ukazywały 
się na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Jest to bowiem ostatnie wydanie naszego uczelnianego 
magazynu, do którego mam zaszczyt pisać wstęp, piastując zaszczytną funkcję rektora. Również cel 
tego wydania jest zupełnie inny niż zazwyczaj. Nie ma on za zadanie udokumentowania tego, co 
działo się w PWSZ przez ostatnie miesiące, ale raczej stanowi swego rodzaju kronikę tych dziewię-
ciu lat, podczas których miałem możliwość kierowania naszą Uczelnią. Czas ten obfitował w wiele 
ważnych wydarzeń i stał pod znakiem wielu zmian, które wynikały w dużej mierze z ciągle zmienia-
jących się uregulowań prawnych. Z jednej strony był to bardzo trudny okres, wymagający ogrom-
nego zaangażowania i podejmowania wysiłków mających na celu dostosowanie funkcjonowania 
Uczelni do nowych okoliczności, ale również radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami, choćby takimi, 
jak trwająca wciąż pandemia. Z drugiej strony był to fascynujący i owocny czas, w trakcie którego 
Uczelnia bardzo się zmieniła, tak pod względem swojej wewnętrznej struktury, palety oferowanych 
kierunków, kadry dydaktycznej, jak i infrastruktury. 

W niniejszym wydaniu znajdą Państwo teksty, które mają zachęcić do refleksji nad mijającymi dwie-
ma kadencjami i nad tym, co wydarzyło się w PWSZ w Koninie od 1 września 2011 r., kiedy zasiadłem 
w fotelu rektora. Otwiera go kalendarium, które prezentuje najważniejsze wydarzenia z tego okresu, 
w  których miałem możliwość uczestniczyć czy które sam inicjowałem. Z  oczywistych względów, 
uwzględnia ono te najważniejsze momenty, a ich wybór jest w dużej mierze subiektywny. W kolejnej 
części pojawia się rozmowa ze mną, przeprowadzona przez panią Marię Sierakowską, która dotyczy 
nie tylko spraw bezpośrednio związanych z  naszą Uczelnią, ale też bardziej ogólnych refleksji na 
temat ludzi, wydarzeń i  spraw życia codziennego. Wywiad jest dość długi, ale mam nadzieję, że 
nie zanudzi tych osób, które zdecydują się go w całości przeczytać. Następnie pojawiają się teksty 
dotyczące różnych obszarów funkcjonowania PWSZ w Koninie przez ostatnie dziewięć lat, autor-
stwa osób sprawujących w tym czasie funkcje kierownicze. Dotyczą one zmian w strukturze Uczelni, 
kadry dydaktycznej, kwestii związanych z kształceniem, działalności naukowej i wydawniczej, umię-
dzynarodowienia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działalności samorządu stu-
denckiego, osiągnięć sportowych, a także zmian w infrastrukturze naszej Uczelni. W ostatniej czę-
ści znajdziecie Państwo garść refleksji osób, z którymi przez te dwie kadencje miałem okazję blisko 
współpracować. To, co może uderzać, to bardzo osobisty wydźwięk niektórych z nich – możemy 
sprawować różne, mniej lub bardziej ważne, funkcje, posiadać różne stopnie i tytuły naukowe, ale 
przede wszystkim jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy powinni się wykazywać życzliwością wobec 
innych i nie wolno nam o tym zapominać.

Chciałbym w  tym miejscu podziękować wszystkim osobom, z  którymi miałem zaszczyt współ-
pracować przez ostatnie dziewięć lat – osobom sprawującym funkcje kierownicze, nauczycielom 
akademickim, pracownikom administracji i  obsługi, oraz wielu rocznikom studentów na różnych 
kierunkach studiów. Rektor odpowiada za funkcjonowanie Uczelni i podejmuje kluczowe decyzje, 
ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to od zaangażowania wszystkich tych grup zależy, jak sprawnie 
działa każda uczelnia i jak dynamicznie się rozwija. Chciałbym też życzyć nam wszystkim, aby kolejne 
lata były czasem świetności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jestem przekonany, 
że mój następca, rektor-elekt, prof. Artur Zimny, stanowi gwarancję, że tak się właśnie stanie. Życzę 
mu tego z całego serca i gorąco kibicuję. Na koniec chciałbym życzyć wszystkim Państwu wszelkiej 
pomyślności i sukcesów w każdej sferze życia. Nie bójmy się mieć marzeń i ich realizować, bo marze-
nia i to, jak do nich dążymy definiuje w dużej mierze to, kim jesteśmy.

Mirosław Pawlak 
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2011
5 kwietnia

Mamy nowego rektora 
Został nim prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, dotychczasowy dyrektor Instytutu Neofilologii 
PWSZ w Koninie. Zgodnie ze statutem uczelni, wyboru dokonało 40-osobowe kolegium elektorskie 
składające się z nauczycieli akademickich, studentów i pracowników niebędących nauczycielami. 
1 września zastąpi dotychczasowego rektora prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Poznaniaka. Prorekto-
rem ds. kształcenia – dr Jerzy Jasiński.

17 października 

Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wygłosił wykład dla pracowników i studen-
tów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykład „Researching pronun-
ciation learning strategies” koncentrował się na przeglądzie badań na temat stosowania strategii uczenia 
się wymowy w języku obcym oraz prezentacji narzędzi, które mogą być w tym celu wykorzystywane.

19 października

Dyrektorzy gośćmi rektora
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Konina i gmin ościennych byli gośćmi prof. Mirosława Paw-
laka, rektora PWSZ w Koninie. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy. Prof. Pawlak zapropono-
wał podpisanie porozumienia mającego na celu podjęcie działań w kierunku zacieśniania stosunków 
między społecznością akademicką PWSZ w  Koninie a  społecznością uczniowską poszczególnych 
szkół. W trakcie spotkania dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami i pIanami uczelni, 
oraz ofertą edukacyjną, w tym studiów podyplomowych, które są kierowane m.in. dla nauczycieli. 

2012
19 kwietnia

Zgromadzenie PASE
Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej – 
PASE, które odbyło się w Krakowie, prof. Mirosław Pawlak został wybrany na członka Zarządu. Celem 
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K A L E N D A R I U M  R E K T O R A  –  A R C H I W U M

działalności stowarzyszenia jest współpraca i wymiana doświadczeń między polskimi nauczycielami 
akademickimi filologii angielskiej oraz utrzymywanie kontaktów i  współpraca z  ośrodkami angli-
stycznymi w Europie.

30 czerwca 

Abilimpiada 2012 
Prof. Mirosław Pawlak uczestniczył w  inauguracji Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada Konin 2012. Rektor PWSZ w Koninie 
był także fundatorem jednego z pucharów Abilimpiady. Brało w niej udział 180 zawodników, repre-
zentujących 45 drużyn z całej Polski, z  różnym, nieraz ciężkim stopniem niepełnosprawności. Za-
wodnikom udzielało pomocy 40 wolontariuszy, wśród których byli studenci pracy socjalnej PWSZ 
w Koninie. Abilimpiadę zakończyła wystawa prac, które powstały podczas konkursu, oraz uroczyste 
rozdanie nagród i dyplomów.

29 września

Mityng Olimpiad Specjalnych 
Rektor prof. Mirosław Pawlak, wraz z Joanną Muchą, minister sportu i turystyki, patronował VI Ogól-
nopolskiemu Mityngowi Lekkoatletycznemu Olimpiad Specjalnych Konin 2012. Mityng rozpoczął 
się uroczystością otwarcia, która odbyła się w Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Ko-
ninie. Ceremonię prowadzili Martyna Sikora, wicemiss Wielkopolski, oraz znany dziennikarz Zygmunt 
Chajzer. Gościem uroczystości był olimpijczyk Marcin Lewandowski. W zawodach wzięło udział 300 
sportowców z 16 oddziałów regionalnych Olimpiad Specjalnych, którzy przez cztery dni rywalizowa-
li w konkurencjach lekkoatletycznych na stadionie przy ul. Popiełuszki.

16 października 

PWSZ z samorządami 
Prof. Mirosław Pawlak podpisał porozumienia o  współpracy z  samorządami regionu konińskiego. 
Samorządy zadeklarowały wolę podjęcia działań wspierających edukację, a dotyczących m.in. kształ-
cenia zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz w dziedzinie współpracy zagranicznej. Strony wyraziły 
gotowość wspólnej organizacji konferencji, spotkań, dystrybucji materiałów informacyjnych i edu-
kacyjnych, a także promocji podejmowanych wspólnie inicjatyw w mediach, na stronach interneto-
wych oraz we własnych publikacjach i innych opracowaniach. 

2013
24-26 stycznia

Rektor w Komisji ds. Nauki
Podczas XIX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
(KRePSZ) w Sulechowie prof. Mirosław Pawlak został wybrany na przewodniczącego Komisji ds. Na-
uki. Wybór ten jest równoznaczny z wejściem w skład Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich (KRASP). 

6 marca

Wsparcie dla rektora
Rektor Mirosław Pawlak powołał Radę Programową uczelni. W jej skład weszli przedstawiciele władz 
samorządowych i delegaci środowiska społeczno-gospodarczego regionu konińskiego. Ciało to jest 
wyrazem dialogu prowadzonego dla budowania perspektyw rozwoju obszarów związanych z dzia-
łalnością gospodarczą lub publiczną w  powiązaniu z ofertą edukacyjną regionu. Do zadań Rady 
Programowej PWSZ w Koninie należy m.in. wskazywanie kierunków rozwoju uczelni, rozpatrywanie 
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możliwości dopasowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku pracy, inicjowanie działań 
zmierzających do zacieśnienia współpracy z  otoczeniem społeczno-gospodarczym (zapewnienie 
dostępu do praktycznego przygotowania zawodowego studentów), inicjowanie innych wspólnych 
działań.

17 lipca 

Rektor profesorem tytularnym
Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego prof. nadzw. dr. hab. Mirosław Pawlak 
otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W Polsce tytuł ten nadaje prezydent po zatwierdze-
niu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów wniosku macierzystej uczelni. W Polsce tytuł 
profesora nadawany jest dożywotnio pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowo-badaw-
czych za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

9 września 

Prof. Pawlak przewodniczącym PTN
Podczas walnego zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego prof. Miro-
sław Pawlak został wybrany na przewodniczącego PTN na kadencję 2013-2016. Towarzystwo jest 
organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką języków 
nowożytnych. Jego zadaniem jest popularyzowanie i  rozwijanie wiedzy o  językach i  kulturach 
nowożytnych w  ujęciu teoretyczno-praktycznym, zwłaszcza w  dziedzinie dydaktyki językowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań 
praktycznych.

18-21 września

KRePSZ w Koninie
Prof. dr hab. Mirosław Pawlak był gospodarzem 
XIX Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Za-
wodowych (KRePSZ). Do Konina przyjechało 35 
rektorów z całej Polski oraz dr hab. Jacek Guliń-
ski, wiceminister MNiSW, i Krystyna Łybacka, była 
minister MENiS. Uczestnicy konferencji rozma-
wiali o  najważniejszych problemach i  przyszło-
ści publicznych wyższych szkół zawodowych. 
Rektorzy wzięli także udział we wspólnym uro-
czystym posiedzeniu Senatu i Konwentu PWSZ 
w Koninie, które było jednym z punktów obcho-
dów jubileuszu 15-lecia uczelni.

13 grudnia 

Współpraca ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi 
Rektor PWSZ w Koninie podpisał listy intencyjne o współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Koninie oraz Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kaczkach Średnich. Celem wspólnych działań PWSZ i ZSCKU jest realizacja w klasach licealnych 
ogólnokształcących innowacyjnego programu "Klasa akademicka", którego wynikiem ma być uzy-
skanie wysokiego poziomu nauczania i  przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych, 
przede wszystkim na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Projekt realizowany będzie od roku 
2014/2015. Współpraca z ZSR CKP w Kaczkach Średnich z uczelnią również polegać będzie na przy-
gotowaniu uczniów do studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczniowie będą 
uczestniczyć w wykładach otwartych, spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami służb mun-
durowych, seminariach naukowych. 
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2014
16 kwietnia

Rektor ekspertem PKA 
Prof. Mirosław Pawlak został ekspertem merytorycznym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA działa na 
rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Jej podstawowym celem jest wspieranie polskich uczelni pu-
blicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów 
edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców światowych. Działania te zmierzają do zapewnienia 
absolwentom polskich uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. PKA 
realizuje swoją misję przez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i  instytucjonalnych 
oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

3 maja 

Zasłużony dla miasta 
Rektor Mirosław Pawlak został wyróżniony na-
grodą honorową „Za zasługi dla Miasta Koni-
na”. Uroczyste nadanie odznaczenia odbyło się 
w  Ratuszu podczas miejskich uroczystości 223. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5 lipca 

Pierwsza Dama RP w PWSZ 
Rektor prof. Mirosław Pawlak przywitał 5 lipca 
w murach PWSZ, w towarzystwie senatora Irene-
usza Niewiarowskiego, starosty Małgorzaty Wa-
szak oraz Wiesława Steinke, przewodniczącego 
Rady Miasta, Pierwszą Damę RP Annę Komorow-
ską, która była gościem Forum Debaty Publicznej 
„Kobieta wiejska – między tradycją a nowocze-
snością. Rola kobiet w  społecznościach lokal-
nych”, które odbyło się w PWSZ w Koninie.

2015
3 marca

Druga kadencja prof. Pawlaka
Prof. Mirosław Pawlak został ponownie wybrany 
na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Koninie. Natomiast prorektorem ds. kształ-
cenia został dr Artur Zimny. Nowa czteroletnia 
kadencja rozpocznie się 1 września 2015 r. 

26 maja 

Filologiczny patronat 
Prof. Mirosław Pawlak oraz Bożena Pyzder, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 
Norwida w Koninie, podpisali porozumienie w sprawie współpracy związanej z nauczaniem języków 
obcych oraz propagowaniem kultury krajów, których języki nauczane są w szkole. Celem współpracy 
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jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących filologii angielskiej i germańskiej, 
oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Katedry Filologii PWSZ w  Koninie. Uczelnia 
umożliwi uczniom korzystanie z  oferty naukowo-dydaktycznej, natomiast liceum zobowiązuje się 
m.in. do udziału uczniów w wykładach otwartych i wybranych wydarzeniach organizowanych przez 
KF, organizacji studenckich praktyk pedagogicznych, regularnego prezentowania uczniom szkoły 
oferty naukowo-dydaktycznej KF, a także kreowania pozytywnego wizerunku uczelni. 

23-26 września 

Rektor wiceprzewodniczącym KRePSZ 
Podczas XXIII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
w  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Nowym Targu prof. Mirosław Pawlak 
został wybrany na wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. 
Przewodniczącym KRePSZ został prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. 

2016
21 marca 

Powołanie Rady Dyrektorów
Rektor PWSZ w Koninie powołał Radę Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koni-
nie na kadencję 2015-2019. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. Mirosław Pawlak. Zaproszenie 
do uczestnictwa w Radzie Dyrektorów przyjęło 20 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Konina 
i regionu konińskiego. Rada Dyrektorów jest ciałem opiniodawczym i doradczym rektora. Zasadni-
czym celem działania Rady Dyrektorów jest zbliżenie środowiska szkolnego z regionu konińskiego 
i  środowiska akademickiego oraz wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego, materialnego 
i organizacyjnego uczelni i szkół ponadgimnazjalnych. 

1 czerwca 

Współpraca z Urzędem Statystycznym 
Prof. Mirosław Pawlak oraz dr Jacek Kowalewski podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia współ-
pracy PWSZ w Koninie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Współpraca obejmuje doskonalenie 
programu kształcenia uczelni oraz prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez przedstawi-
cieli US. Pozwoli też na realizowanie części zajęć i studenckich praktyk zawodowych w  Poznaniu, 
wspólną organizację przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych oraz prowadzenie projektów o cha-
rakterze naukowo-badawczym, w tym współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej.

12 lipca 

Porozumienie z Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi 
Prof. Mirosław Pawlak oraz płk Jacek Lenart, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, podpi-
sali porozumienie o współpracy. Porozumienie to reguluje realizację wspólnych przedsięwzięć dy-
daktycznych i naukowo-badawczych dla kierunków praca socjalna i bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Umowa pozwala na wymianę doświadczeń i informacji praktycznych, które dotyczą problematyki 
penitencjarnej, dzięki organizowaniu wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych – wykła-
dów, seminariów i  konferencji. Umożliwi również realizację badań, studenckich praktyk zawodo-
wych oraz wybranych zajęć dydaktycznych na terenie jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. 
Dodatkowo uczelnia uzyska wsparcie ze strony przedstawicieli Służby Więziennej w prowadzeniu 
wybranych zajęć dydaktycznych.
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9 września 

Współpraca na rzecz nauczania języków obcych
Prof. Mirosław Pawlak uczestniczył w spotkaniu, które dotyczyło koncepcji rozwoju powiatu turec-
kiego z uwzględnieniem nauczania języków obcych. Jego efektem jest list intencyjny o wzajemnej 
współpracy, który podpisali rektor PWSZ w  Koninie, starosta turecki oraz dyrektorzy zakładu „Sun 
Garden Polska”. Strony wyraziły w nim chęć współdziałania przy podejmowaniu działań na rzecz na-
uczania języków obcych w powiecie tureckim, co zapewni warunki sprzyjające rozwojowi lokalnego 
rynku pracy i nauki, oraz pełnemu wykorzystaniu wzajemnego potencjału.

25-27 października 

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów
W Koninie, pod patronatem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), odbyła 
się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. 
Rozpoczął ją wykład prof. Mirosława Pawlaka, gospodarza spotkania. Podczas konferencji omawia-
no zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Jednolitym Pliku Kontrolnym, co dało 
możliwość zapoznania się ze zmianami w aktach prawnych i pozwoliło na wymianę doświadczeń 
w zarządzaniu uczelniami zawodowymi.

2017
25 kwietnia 

Studia dualne z VKF Spork Heinz Renzel 
Prof. Mirosław Pawlak oraz Tomasz Kwiek z VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. podpisali porozumienie 
o współpracy naukowej, dydaktycznej i promocyjnej, która zmierza do uruchomienia studiów du-
alnych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz energetyka. Studia dualne łączą w progra-
mie kształcenia wiedzę akademicką i doświadczenie praktyczne. W jednym z punktów umowy firma 
Renzel zobowiązuje się do zatrudnienia przyszłych absolwentów tych kierunków.

5 lipca 

Studia dualne z CUT STEEL 
Prof. Mirosław Pawlak oraz dr inż. Piotr Siwak, 
właściciel firmy Usługi Ślusarskie – CUT STEEL, 
podpisali porozumienie w  sprawie współpracy 
naukowej, dydaktycznej i  promocyjnej, która 
ma na celu uruchomienie studiów dualnych na 
kierunkach mechanika i   budowa maszyn oraz 
energetyka. CUT STEEL zobowiązała się m.in. do 
zatrudnienia studentów tych kierunków. 

1 sierpnia 

Studia dualne z Impexmetal S.A. Aluminium Konin 
Prof. Mirosław Pawlak oraz Jan Woźniak, dyrektor Impexmetal Aluminium Konin, podpisali porozu-
mienie o  współdziałaniu w sprawie uruchomienia studiów dualnych na kierunkach mechanika i bu-
dowa maszyn oraz energetyka. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, dydaktycznej 
i  promocyjnej. Firma Impexmetal zobowiązała się również do zatrudnienia studentów w  ramach 
prowadzonych studiów. 

K A L E N D A R I U M  R E K T O R A  –  A R C H I W U M

9

lip
ie

c 
20

20
 • 

nr
 2



15 listopada 

Rektor uhonorowany 
Za działania podejmowane na rzecz uczelni Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
uhonorował prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organi-
zacyjne w roku akademickim 2016/2017.

20 grudnia 

Współpraca z Elektrobudową 
Prof. Mirosław Pawlak oraz Michał Wadelski z Elektrobudowy SA podpisali porozumienie o współ-
pracy, której celem jest współdziałanie związane z uruchomieniem studiów dualnych na kierunkach 
mechanika i budowa maszyn oraz energetyka. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy nauko-
wej, dydaktycznej i promocyjnej w zakresie realizacji innowacji dotyczących tych studiów.

2018
19 lipca 

Związek wielkopolskich PWSZ-ów
Optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni jest motywem przewodnim powołania Związku Wiel-
kopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Pomysł utworzenia takiego związku pojawił się już 
rok temu. W połowie lutego prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz rektorzy 
państwowych wyższych szkół zawodowych z województwa wielkopolskiego, a więc z Gniezna, Ka-
lisza, Leszna i Piły spotkali się w tej sprawie z  Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i  szkolnictwa 
wyższego. Wchodzące w  skład związku uczelnie będą wspierać się w  realizacji powierzonych im 
zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne 
i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych 
i prac rozwojowych, prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i repre-
zentowaniu wspólnych interesów wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych orga-
nizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.

17 września 

Pożegnanie z Konwentem 
Prof. Mirosław Pawlak ostatni raz spotkał się z Konwentem PWSZ w Koninie. W związku ze zmianami, 
jakie wprowadza Ustawa 2.0, dobiegła końca dwudziestoletnia działalność konwentu, organu kole-
gialnego uczelni o charakterze opiniodawczo-doradczym. W jego skład wchodzili przedstawiciele 
różnych środowisk: otoczenia społeczno-gospodarczego, samorządu terytorialnego, parlamentarzy-
stów, biznesu, organizacji społecznych. Po przyjęciu szeregu uchwał prof. Pawlak oficjalnie pożegnał 
to wieloletnie ciało doradcze: – „W  imieniu swoim i wspólnoty akademickiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie dziękuję za pracę i zaangażowanie wszystkim członkom konwentu, 
który pełnił ważną rolę w strukturze uczelni. Wspierał działania w zakresie rozwoju dydaktycznego, 
naukowego i organizacyjnego, wypowiadając opinie w sprawach istotnych dla rozwoju i realizacji 
jej misji”.

2019
1 stycznia 

Prof. Pawlak przewodniczącym FIPLV 
Prof. Mirosław Pawlak objął obowiązki przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Nauczycieli 
Języków Obcych – Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV). Wybory 
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odbyły się na światowym zgromadzeniu członków w listopadzie 2018 r. w Nowym Orleanie. Powstała 
w Paryżu w 1931 r. federacja jest jedyną organizacją zrzeszającą różnojęzyczne stowarzyszenia na-
uczycieli z całego świata. Jej podstawowym celem jest promowanie nauki języków obcych i podno-
szenie jakości ich nauczania.

1 września

Prof. Pawlak przewodniczącym ZWPUZ
Prof. Mirosław Pawlak objął funkcję przewodniczącego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawo-
dowych i będzie ją sprawował do 31 sierpnia 2020. Decyzję podjęło Prezydium Rady ZWPUZ. 

22 października

Studia dualne z firmą Kramp
Porozumienie o  współpracy prowadzącej do 
uruchomienia studiów dualnych na kierunkach 
mechanika i  budowa maszyn oraz automatyka 
i  robotyka podpisali prof. Mirosław Pawlak oraz 
Adam Wroczyński z zarządu spółki Kramp z sie-
dzibą w Modle Królewskiej. Partnerzy zadeklaro-
wali też wolę współpracy naukowej, dydaktycz-
nej, promocyjnej i dotyczącą realizacji innowacji. 

23 października 

PWSZ w Koninie – „Przyjacielem Dziecka”
Prof. Mirosław Pawlak wziął udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, podczas której odebrał – przyznaną uczelni – Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka”. 
Konińskie obchody jubileuszu TPD patronatem honorowym objęli rektor PWSZ w Koninie, prezy-
dent Konina oraz starosta koniński. Uroczystość odbyła się w Auli im. Jana A. P. Kaczmarka.

6 grudnia 

Rektor uhonorowany nagrodą ministra
Doceniając znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i or-
ganizacyjnej, a także całokształt dorobku, Jarosław Gowin uhonorował prof. Mirosława Pawlaka na-
grodą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powyższa nagroda 
została przyznana z inicjatywy ministra.

2020
23-24 stycznia

Posiedzenie ZWPUZ w Lesznie 
Prof. Mirosław Pawlak, jako przewodniczący 
Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni 
Zawodowych, poprowadził posiedzenie Prezy-
dium Rady ZWPUZ, które odbyło się w  PWSZ 
w  Lesznie. Zebrani dyskutowali o  wspólnym 
projekcie grantowym, programie wymiany stu-
dentów i pracowników POMOST, a także o połą-
czonych juwenaliach, spotkaniu roboczym pra-
cowników biur współpracy międzynarodowej 
oraz redaktorów naczelnych wydawnictw. 
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Z prof. dr. hab. Mirosławem 
Pawlakiem, rektorem 
PWSZ w Koninie, na 
chwilę przed ustąpieniem 
z funkcji o sukcesach 
i niepowodzeniach, trudnych 
chwilach i trudnych 
decyzjach, pasjach i planach 
na przyszłość rozmawia 
Maria Sierakowska.

Jedna trzecia 
mojego dorosłego życia

Koniec Pana drugiej kadencji zbiegł się z nieoczekiwaną i trudną sy-
tuacją na całym świecie, która bardziej lub mniej, ale jednak zmienia 
naszą optykę…
Rzeczywiście, ten ostatni, dodatkowy rok mojej dziewięcioletniej kadencji 
miał być w jakimś sensie jej ukoronowaniem, a stało się zupełnie inaczej. 
W obliczu rozszerzającej się pandemii podjąłem decyzję o zawieszeniu za-
jęć dydaktycznych w  formie tradycyjnej od 11 marca, idąc w ślady kilku 

innych polskich uczelni, które w  tym samym dniu to uczyniły. Pamiętam zresztą doskonale oko-
liczności, w jakich podejmowałem tę niełatwą przecież decyzję. Byłem wtedy, zupełnie prywatnie, 
w naszym pięknym Krakowie, a ostateczne decyzje zapadały tuż przed seansem w kinie, ostatnim 
przez kolejne kilka miesięcy. Pamiętam ogromne napięcie i stres, które towarzyszyły zarówno mnie, 
jak i  pracownikom mojego biura przy opracowywaniu niezbędnego komunikatu – wszystkim 
nam zależało, aby następnego dnia wykładowcy oraz studenci nie musieli niepotrzebnie zjawić się 
w Uczelni. Te decyzje nie były wyrazem moich osobistych obaw, ponieważ od samego początku 
uważam, że do epidemii powinniśmy chyba podchodzić z nieco większym spokojem. Tym niemniej, 
jako rektor byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i  studentów, co sprawiło, że 
w tamtych okolicznościach była to konieczna decyzja. 
      
Nie będę też ukrywał, że dla mnie osobiście te ostatnie kilka miesięcy było bardzo trudne. Jestem 
bardzo aktywną osobą, a podróżowanie, czy zawodowo, czy prywatnie, jest moją pasją. W związku 
z pandemią odwołano w zasadzie wszystkie konferencje i spotkania, czy po prostu zamknięto gra-
nice, przez co konieczne było odwołanie wszystkich wyjazdów, zarówno do uroczego Szczyrku, jak 
i na daleki Tajwan. Zadziwiające jest jednak to, że czasu wcale nie przybyło. Po pierwsze, trzeba było 
przyzwyczaić się do zupełnie nowej sytuacji, co nie było proste, a po drugie, ponieważ w tym trudnym 
czasie nikt nie zdjął ze mnie obowiązku codziennego zarządzania Uczelnią, trzeba było pokazać, że 
wszystkie obszary jej funkcjonowania nadal są pod kontrolą. W takich kryzysowych chwilach rektor nie 
może, moim zdaniem, gdzieś się schować, ale musi ciągle udowadniać, że leżą mu na sercu sprawy 
pracowników i studentów, musi być fizycznie obecny w Uczelni i powinien przez cały czas udzielać 
wsparcia całej wspólnocie akademickiej. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu udało mi się 
wywiązać z tego niełatwego zadania. Muszę też otwarcie przyznać, że wcale nie mniej stresujące było 
podejmowanie decyzji o stopniowym otwieraniu Uczelni oraz przywracaniu zajęć dydaktycznych. Nie 
mając bowiem samemu obaw, doskonale zdawałem sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzial-
ności. Cieszę się, że Uczelnia w jakimś zakresie wróciła do życia i mam nadzieję, że jesienią wszystko 
wróci do, być może nieco odmiennej, normy. Ja w każdym razie nie mogę się już doczekać wyjazdów, 
konferencji, spotkań ze znajomymi czy codziennych rozmów. Kształcenie na odległość w jakimś zakre-
sie się sprawdziło, a wielu wykładowców prowadziło nauczanie w formie synchronicznej, korzystając 
z dostępnych narzędzi, takich jak MS Teams. Chciałbym tutaj podziękować dr. Grzegorzowi Pawłow-
skiemu, pełnomocnikowi ds. informatyzacji, który jakiś czas temu przekonał mnie do darmowego 
udostępnienia pakietu Microsoft Office 365 wszystkim pracownikom i studentom. Są to bezcenne 
doświadczenia, które będzie można wykorzystać w przyszłości, ale trzeba też sobie powiedzieć otwar-
cie, że kształcenie zdalne nigdy do końca nie zastąpi prawdziwych interakcji między ludźmi. 
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Czy z tej nowej perspektywy, mam na myśli pandemię koronawirusa, inaczej patrzy Pan na 
te dziewięć lat sprawowania władzy?
Szczerze mówiąc, jak już wcześniej wspomniałem, mam dość sceptyczne zdanie co do samej pan-
demii i sposobów reagowania na nią. Uważam, że za jakiś czas, pół roku, a może rok, ktoś podejmie 
się oceny tego, co się wydarzyło i spróbuje policzyć, z jednej strony koszty medyczne, a z drugiej 
gospodarcze i  społeczne podejmowanych działań. Nie jest to jednak coś, czemu ma służyć ten 
wywiad. Nie chodzi mi też o  decyzje podejmowane w  Polsce, ale globalnie – to na pewno są 
sprawy do przemyślenia. W każdym razie, trudno mi oceniać te dziewięć lat akurat w kontekście 
pandemii, choć patrząc na to, co działo się przez ostatnie kilka miesięcy być może podjąłbym 
kilka innych decyzji. Muszę jednak przyznać, że sytuacje kryzysowe, takie jak ta, z którą mieliśmy 
i w jakimś zakresie nadal mamy do czynienia, uzmysłowiła mi jeszcze dobitniej odpowiedzialność, 
która, w zasadzie jednoosobowo, spoczywa na barkach rektora. Epidemia pokazała mi również, 
że nawet najlepsze plany mogą się okazać bezwartościowe w  zderzeniu z  rzeczywistością. Za-
planować można bowiem wszystko w każdym szczególe, ale życie uczy nas nieustannie pokory. 
Jak mówi jedna z wersji starego powiedzenia – „Człowiek planuje, a Pan Bóg się śmieje”. Pandemia 
pokazała, jak dużo jest w nim prawdy, niezależnie od tego, jaką religię wyznajemy czy po prostu 
jesteśmy niewierzący. Życie jest nieprzewidywalne i choć nie wszystkie niespodzianki są miłe, to 
na tym polega jego piękno.

Uczelnia przez te lata zmieniła się pod wieloma względami, pod jakimi, Pana zdaniem, naj-
bardziej?
Ma Pani rację – to na pewno nie jest taka sama Uczelnia jak dziewięć lat temu. Jak się Pani domy-
śla, nie mogąc być w pełni obiektywnym, wskazałbym na bardzo wiele obszarów, w których jest 
to zupełnie inna PWSZ. Skupię się jednak na czterech sprawach, które są w moim przekonaniu 
najważniejsze. Po pierwsze, ogromne znaczenie ma fakt, że wszyscy nasi studenci mogą konty-
nuować kształcenie na studiach magisterskich. To była moja obietnica, kiedy kandydowałem na 
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drugą kadencję, i udało ją się spełnić. Na początku dotyczyło to jedynie kierunku „filologia”, ale 
obecnie wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuacji kształce-
nia na zbliżonych kierunkach studiów drugiego stopnia, czy to na zdrowiu publicznym, zarządza-
niu i inżynierii produkcji, gospodarce i administracji publicznej, czy językach obcych w mediach 
i biznesie. Po drugie, udało się niesamowicie wręcz rozwinąć współpracę międzynarodową. Kiedy 
obejmowałem swój urząd, garstka studentów korzystała z możliwości studiowania w zagranicz-
nych uczelniach partnerskich, a do PWSZ w Koninie przyjeżdżały z zagranicy pojedyncze osoby. 
Przez ostatnie dziewięć lat sytuacja diametralnie się zmieniła – mamy obecnie ponad 90 umów 
z partnerami z różnych części świata, co roku wielu naszych studentów wyjeżdża na studia czy 
praktyki zawodowe za granicę, a my z kolei w zasadzie co semestr gościmy 40-50 osób z uczelni 
partnerskich, głównie z Turcji, Włoch, Hiszpanii czy Portugalii. Niebagatelne znaczenie ma rów-
nież fakt, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach działania Erasmus KA107, które pozwala na 
nawiązanie współpracy z parterami spoza Unii Europejskiej, z uniwersytetami w takich krajach jak 
Chiny, Tajwan, Stany Zjednoczone czy Australia. Po trzecie, komuś, kto zna Uczelnię od dłuższego 
czasu, wystarczy się rozejrzeć, aby zauważyć, jak bardzo zmieniła się infrastruktura. Chodzi tutaj 
o nowy budynek przy ul. Wyszyńskiego 35, przejęty od miasta, wyremontowany za kwotę ponad 
miliona złotych i oczekujący na kolejne remonty, ale też główny budynek Uczelni przy ul. Przy-
jaźni 1, który zmienił się nie do poznania, czy teren wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego 
przy ul. Popiełuszki 4, gdzie pojawiły się nowe parkingi, sporo zieleni i miejsc do wypoczynku. Po 
czwarte, udało nam się zbudować tożsamość naszej Uczelni, co stało się między innymi przez 
nadawanie obiektom i salom imion osób, które od nas odeszły, a które przyczyniły się do rozwoju 
PWSZ i wpisały się w jej historię. Nie mniej ważne są przyznawane każdego roku złote medale czy 
nadawane tytuły honorowego profesora, a poczet laureatów tych wyróżnień dumnie zdobi ścia-
ny sali senatu. W moim przekonaniu, to bardzo ważne, że potrafimy doceniać takich ludzi, którzy 
pokazują nam, jak dać coś od siebie i jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz wspólnoty 
Uczelni. 

A czy Pan się zmienił przez te lata?
To bardzo trudne pytanie. Kilka lat temu, podczas nie do końca przyjemnej rozmowy i to nie tutaj 
w Koninie, ktoś mi powiedział, że bardzo się zmieniłem odkąd zostałem rektorem. Nie ulega wątpli-
wości, że tak w jakimś sensie jest. Nie będę ukrywał, że cała pierwsza kadencja to był czas intensyw-
nej nauki – musiałem poznać Uczelnię, kierunki studiów, ludzi, którzy tu pracują czy też określić naj-
ważniejsze wyzwania, a to wszystko w sytuacji, kiedy nieustannie zmieniały się przepisy, trzeba było 
decydować o dalszej drodze rozwoju PWSZ i podejmować bardzo trudne decyzje. Wielu nowych 
pracowników nie może pamiętać, czy nawet wiedzieć o tych początkowych wyzwaniach, przenie-
sieniu wydziału zamiejscowego z Turku do Konina, perypetiach związanych z nadaniem imienia auli 
CWD, czy też konieczności dokonywania bolesnych, ale niezbędnych zmian personalnych. Teraz na 
pewno mogę powiedzieć, że dobrze poznałem naszą Uczelnię i, co więcej, odwiedziłem takie miej-
sca i zaułki, o których istnieniu wiele osób zdało się zapomnieć, a z którymi coś trzeba było po prostu 
zrobić. Te dziewięć lat uzmysłowiło mi aż za bardzo wagę odpowiedzialności spoczywającej na bar-
kach każdego rektora, ale, co za tym idzie, swego rodzaju „samotność władzy”. Ostatecznie bowiem, 
niezależnie od tego, ilu opinii miałem okazję wysłuchać, to finalne decyzje musiałem podejmować 
sam i mierzyć się z ich konsekwencjami. Z czasem te decyzje stawały się na pewno coraz bardziej 
przemyślane i wyważone, ale też zawsze wyznawałem zasadę, że z raz przyjętej i ogłoszonej decyzji 
nie warto się wycofywać. 

To była też ważna lekcja w poznawaniu ludzi i zarządzaniu nimi. No cóż, w obu przypadkach była to 
czasami dla mnie lekcja niełatwa i na pewno nie uniknąłem błędów. Można przeczytać wiele książek 
o skutecznym zarządzaniu, rozmawianiu z  innymi, czy byciu liderem, coś, czego zresztą nigdy nie 
robiłem, ale życie jest życiem i zawsze znajdzie sposób, aby nas zaskoczyć. Często ludzie, na których 
liczymy i którym ufamy, rozczarowują nas, a prawdziwymi przyjaciółmi okazują się osoby, do których 
być może podchodziliśmy z pewną rezerwą. Ale najważniejsze jest chyba to, że przez ten czas na-
uczyłem się, że trzeba szanować każdego pracownika i wykonywane przez niego zadania, bo tylko 
rzetelna praca nas wszystkich, nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi, ale też 
zaangażowanie studentów, przyczyniają się do rozwoju Uczelni. Na pewno nie zmieniło się jedno 
– jestem osobą, która otwarcie mówi co myśli, co jak sądzę zaskakiwało wielu moich rozmówców. 
Uważam jednak, że tak jest najłatwiej i najlepiej. 
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Gdyby dziś Pan zaczynał rektorowanie, położyłby Pan w zarządzaniu nacisk na te same sprawy?
Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że wytyczone kierunki okazały się optymalne i pozwoliły nam na dy-
namiczne dostosowywanie do zmieniających się okoliczności. Potrafiliśmy reagować na wyzwania 
rzeczywistości, oferować coraz to nowe kierunki i wygaszać te, które stawały się mniej atrakcyjne, 
co oczywiście budziło sporo kontrowersji i wymuszało niełatwe decyzje kadrowe. Chciałbym tutaj 
podkreślić ogromną rolę najpierw dziekana, a potem prorektora prof. Artura Zimnego, obecnego 
rektora-elekta. To z  jego inicjatywy powstała większość nowych kierunków i  to on efekty naszych 
dyskusji chciał i umiał z pasją wprowadzać w życie. Udało się z ogromną konsekwencją realizować 
remonty i inwestycje, a racjonalna polityka kadrowa powodowała, że, w zasadzie, każdy rok kończyli-
śmy z pokaźnym zyskiem na koncie, co z kolei pozwalało na realizację kolejnych planów. 

Czasem oczywiście trzeba było podejmować trudne decyzje i musiało się to dziać bardzo szybko. 
Kilka lat temu, gdy o ponad milion obniżona została dotacja z uwagi na nowy algorytm finansowa-
nia, który karał uczelnie za zbyt dużą liczbę studentów w przeliczeniu na wykładowcę, zdecydowa-
łem o znacznym ograniczeniu rekrutacji i nieuruchamianiu studiów niestacjonarnych. Wiem, że nie 
wszyscy popierali tę decyzję, ale dzięki niej nasza dotacja w kolejnym roku znacząco wzrosła. Podsu-
mowując, nie zmieniłbym konsekwencji w zarządzaniu i braniu odpowiedzialności za podejmowa-
ne decyzje, choć oczywiście czasami pewne rzeczy można było zrobić inaczej, lepiej. Nie ukrywam 
też, że w pierwszej kadencji nieco zbyt duży nacisk kładliśmy na wydarzenia, które miały wymiar 
medialny, ale w niewielki sposób przekładały się na rekrutację. Szybko jednak udało się tego typu 
działalność ograniczyć do minimum. 

Co Pan uważa za swój największy sukces?
O tym, które zmiany w naszej Uczelni uważam za najważniejsze mówiłem już wyżej, więc w odpowie-
dzi na to pytanie skupię się na kilku nieco innych, nie zawsze tak oczywistych, wymiarach sukcesu. Po 
pierwsze, nigdy nie pozwoliliśmy się wplątać w politykę, jak to ma miejsce w przypadku wielu innych 
PWSZ-ów. Pamiętam ekscytację wielu moich koleżanek i kolegów rektorów, kiedy miał ich uczelnie 
odwiedzić, z  tej czy z  innej okazji, nasz minister. W murach PWSZ w Koninie żaden minister nauki 
i szkolnictwa wyższego się nie pojawił, ale czy przez to gorzej się rozwijaliśmy – nie sądzę. Przez te 
dziewięć lat doskonale dawaliśmy sobie radę, mimo czasem mało sprzyjających okoliczności, i jestem 
przekonany, że tak będzie nadal. Od polityki lepiej trzymać się z daleka i to dlatego przed wybora-
mi unikałem udzielania głosu reprezentantom którejkolwiek strony sceny politycznej. Obowiązkiem 
polityków, czy to na szczeblu lokalnym, wojewódzkim czy krajowym, niezależnie od przynależności 
partyjnej, jest wspieranie konińskiej Uczelni, bo jest ona ogromną wartością dla miasta i całego sub-
regionu. Po drugie, myślę, że ogromnym sukcesem jest utworzenie Związku Wielkopolskich Publicz-
nych Uczelni Zawodowych – pierwszego i jedynego jak do tej pory w naszej grupie uczelni. To jest 
oczywiście dopiero początek współpracy, a powstałe ramy trzeba wypełnić konkretnymi treściami. 
Coś się już jednak zaczęło dziać – wdrażamy w życie program wymiany pracowników i studentów 
POMOST, choć wyjazdy nie mogły się odbyć z uwagi na sytuację pandemiczną. Powstaje też wspólne 
wydawnictwo, które będzie aspirowało do wpisania na listę ministerialną. Decyzje o dalszej współpra-
cy podejmą, rzecz jasna, nowi rektorzy, ale ważne jest to, że zostały pod nią położone fundamenty. 
Po trzecie, musimy sobie zdać sprawę, jak znana w Polsce i za granicą jest nasza Uczelnia dzięki pro-
wadzonej – przez większość katedr, ale też tylko niektórych nauczycieli akademickich – działalności 
naukowej. Wiele razy to właśnie tutaj zbierali się wybitni naukowcy z naszego kraju i całego świata, 
jedno z naszych czasopism jest umieszczone na liście ministerialnej, a kilkoro naszych pracowników 
to specjaliści światowej klasy. Bardzo bym chciał, aby działalność naukowa była kontynuowana, mimo 
że nie jest to główny cel realizowanej przez publiczne uczelnie zawodowe misji. 

A czy były jakieś niepowodzenia? Coś się nie udało?
Udało się więcej niż można się było spodziewać, ale oczywiście nie udało się wszystko, bo po prostu 
nigdy nie jest tak, że udaje się zrealizować wszystkie cele. Na pewno są pewne obszary funkcjono-
wania Uczelni, które z bardzo różnych względów nie funkcjonują tak sprawnie, jak powinny. Skoro 
mam być do bólu szczery, to takim obszarem jest obsługa informatyczna i będzie to, niewątpliwe, 
spore wyzwanie dla nowego rektora. Nie zawsze do końca trafione były też decyzje personalne, co 
jest między innymi związane z faktem, że wiele dobrze przygotowanych osób niekoniecznie chce 
widzieć siebie na funkcjach kierowniczych, bo, co całkowicie zrozumiałe, ma inne priorytety. Niepo-
koi mnie też znikomy rozwój naukowy naszej kadry dydaktycznej – oczywiście zatrudniamy nowe 
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osoby ze stopniami naukowymi, ale przez te dziewięć lat było zaledwie kilka nowych doktoratów, 
habilitacji czy profesur. To jest duże wyzwanie, gdyż, mimo że jesteśmy uczelnią zawodową, to taka 
uczelnia, jak sygnalizowałem wcześniej, nie może dobrze funkcjonować bez stałego rozwoju nauko-
wego. Nie najlepiej jest też z grantami, projektami czy inicjatywami o zasięgu międzynarodowym. 
Oczywiście są osoby czy jednostki, które są bardzo aktywne w tych obszarach, ale wiele naszych 
siostrzanych uczelni radzi sobie tutaj zdecydowanie lepiej. Cóż, są to wyzwania, przed którymi stanie 
nowy rektor i chyba dobrze, że stosunkowo łatwo jest je zidentyfikować. Oczywiście zawsze kluczo-
we znaczenie mają priorytety, a te będą ustalane przez nowe władze Uczelni. 

Tu, przy okazji, spytam, co Panu pomaga w trudnych chwilach?
Przede wszystkim musielibyśmy zdefiniować „trudne chwile”, bo mogą się one bardzo różnić. Chyba 
nikt z nas nie ma recepty na te najtrudniejsze momenty w życiu, dla każdego zapewne inne. A jeśli 
chodzi o nieuniknione porażki, takie jak nieprzyjęty artykuł czy odrzucony grant, czy po prostu trud-
ne dni, to mam nadzieję, że nikogo to nie zbulwersuje ani nie zdziwi, ale zawsze pomaga kieliszek 
dobrego wina czy drink, gorąca kąpiel, dobry film, serial czy książka, a może rozmowa z kimś bliskim. 
A od ponad roku pomaga wysiłek fizyczny, w szczególności bieganie. Przyznam, że nigdy nie bie-
gałem i po raz pierwszy, w marcu zeszłego roku, namówił mnie do tego rektor-elekt, Artur Zimny, 
i jestem mu za to bardzo wdzięczny. Teraz, co drugi dzień, a czasem częściej, biegam 10-12 kilome-
trów i czuję się z tym doskonale. Nie wyobrażam sobie nie biegać, gdzie bym się nie znalazł i jaka 
by akurat nie była pogoda. Jak nie bieżnia na stadionie, to las, ulice w odwiedzanym mieście albo 
siłownia w hotelu. Kiedy latem wstaję o 5 rano, żeby iść pobiegać, to już na początku dnia wiem, że 
zrobiłem coś dla siebie i jest to po prostu fajne uczucie, nawet gdybym resztę spędził na oglądaniu 
„Domu z papieru”, „Gry o tron” czy jakiegoś innego, równie wciągającego serialu.
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A jak ocenia Pan współpracę z prorektorami, dziekanami i innymi pracownikami, którzy peł-
nili funkcje kierownicze? Jest Pan wymagającym szefem…
Tak, zawsze byłem wymagający wobec siebie i innych. Nie będę ukrywał, że osoby, które sprawują 
funkcje kierownicze nie raz się o  tym przekonały. Przez te lata odbyłem wiele trudnych rozmów, 
a czasami musiałem odwołać się do innych środków… Może czasem odrobinę za często… Wszystko 
to jednak miało jedynie na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Uczelni i ostatecznie prze-
kładało się na realizację zakładanych celów. Poza tym, każdy, kto decyduje się na pełnienie funkcji 
kierowniczej, od rektora poczynając, musi sobie zdawać sprawę, że jej sprawowanie to nie tylko 
jakieś zaszczyty i przywileje, ale przede wszystkim zobowiązanie w stosunku do innych i ciężka praca 
na rzecz całej instytucji. 

Przechodząc do pierwszej części Pani pytania, nie ma wątpliwości, że przez te lata wszystkie osoby na 
kierowniczych stanowiskach poza jedną, której nie chcę tutaj nawet wymieniać, miały dobre intencje 
i chciały działać dla dobra Uczelni. Czasami pojawiały się oczywiście spory czy nieporozumienia, ale tego 
nie da się uniknąć, a było sporo sytuacji, kiedy pozwoliło mi to na przemyślenie planowanych decyzji, 
jeszcze przed ich podjęciem. Nie jestem w stanie wymienić tutaj wszystkich z imienia i nazwiska, więc 
skoncentruję się na osobach, które najbardziej cenię i z którymi współpracowałem najbliżej. Czasami 
bardzo różniłem się w moich ocenach z prorektorem Jasińskim – w końcu reprezentujemy zupełnie róż-
ne pokolenia, a co za tym idzie, podejścia do wielu kwestii – ale po tych latach coraz bardziej doceniam 
jego życiową mądrość i trafność wielu wyrażanych przez niego ocen. Prorektor Chojnacka-Gärtner, dla 
mnie od wielu lat po prostu Asia, to osoba, której upór i determinacja bez wątpienia przyczyniły się 
do mojej wygranej w 2011 roku i osoba, do której miałem pełne zaufanie i na której wsparcie zawsze 
mogłem liczyć. Z prorektorem Arturem Zimnym miałem okazję najdłużej pracować jako rektor, naj-
pierw, kiedy był dziekanem, a potem prorektorem do spraw kształcenia. Trudno nawet zliczyć, ile rzeczy 
ustalaliśmy wspólnie, przebywając w różnych miejscach Polski, choćby obecny kształt statutu i innych 
dokumentów, a zawsze przyświecało nam jedno hasło – „musimy wyprzedzać rzeczywistość”, i tak się 
właśnie działo. Prorektor Bartoszewski sprawował swoją funkcję dość krótko, ale jego spokojne podej-
ście do wielu trudnych spraw sporo mnie nauczyło. Pani kanclerz Danuta Rakowska przejęła tę funkcję 
w niełatwym momencie, zupełnie się pewnie tego nie spodziewając. Czasami nasza współpraca nie 
była łatwa, bo wymagałem większej dynamiki i sprawności, co zderzało się z nieco nadmierną ostrożno-
ścią. Z upływem czasu nauczyliśmy się jednak ze sobą skutecznie pracować, cenię jej lojalność i rosnące 
zrozumienie dla moich czasem ambitnych pomysłów. Nie mogę też nie wspomnieć o dziekanach. Ania 
Stolarczyk-Gembiak to osoba, z którą zawsze blisko współpracowałem, bo przecież kieruje wydziałem, 
na którym jestem zatrudniony, a przez kilka lat byłem jej szefem jako dyrektor Instytutu Neofilologii. Jest 
niezwykle rzetelną i godną zaufania osobą, która posiada rzadką umiejętność poszukiwania konsensusu 
tam, gdzie wydawałby się on niemożliwy. Dziekan Janusz Kwieciński to ktoś, z kim bardzo często się 
spierałem, odbywałem wiele niełatwych, burzliwych rozmów, ale który nieraz nakłonił mnie do przemy-
ślenia moich planów. Cenię osoby, które potrafią wyrazić, nawet emocjonalnie, inne zdanie i cieszy mnie 
to, że mimo wielu burzliwych momentów nasze relacje są doskonałe i jestem pewien, że takimi pozo-
staną. Z dziekan Kariną Zawieją-Żurowską dzielimy nie tylko wspólne wykształcenie filologiczne, ale też 
pasję do podróżowania i podobne spojrzenie na wiele kwestii. To na pewno jedna z osób, które mają 
wiele do zaoferowania naszemu PWSZ. I w końcu, z dziekanem Piotrem Inerowiczem sporo nas różniło, 
bo pewnie mamy podobnie silne charaktery, ale na pewno obu nam zawsze zależało na dobru naszej 
Uczelni. Nie jestem tu w stanie wymienić wszystkich osób, z którymi miałem zaszczyt współpracować, 
ale jestem im wszystkim wdzięczny za pomoc, wsparcie i zaangażowanie, nawet jeśli nasze poglądy na 
wiele spraw nie zawsze były zbieżne. 

Co chciałby Pan powiedzieć tym pracownikom, którzy może są „niewidzialni”, ale mają swój 
wkład w pracę, działalność uczelni?
Rozumiem, że odnosząc się do słowa „niewidzialni” ma Pani przede wszystkim na myśli pracowników 
obsługi. Na początku chciałbym tutaj poczynić nieco bardziej ogólną uwagę. O ile na początku mo-
jego urzędowania wiele osób było dla mnie anonimowych, bo przecież nie miałem wcześniej okazji 
odwiedzać innych wydziałów, to ta sytuacja diametralnie się zmieniła. W zasadzie co roku odbywa-
łem spotkania z pracownikami ze wszystkich kierunków, odpowiadając na często niełatwe pytania, 
a podczas spotkań integracyjnych miałem okazję zamienić choćby kilka słów z osobami, z którymi 
nie mam na co dzień kontaktu. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nadal uważa, że rozmowa ze mną 
to stresujące przeżycie, a Biuro Rektora to jakaś jaskinia, z której można nigdy nie wyjść (śmiech), ale 
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mam też nadzieję, że wiele innych zauważyło, że tak nie jest. W każdym razie, szczególnie w drugiej 
kadencji, starałem się to zmienić i uważam, że takie powinno być zadanie każdego rektora. Spotkania 
z pracownikami powinny być normą, bo inaczej łatwo jest utracić kontakt z rzeczywistością. I tak się 
powinno dziać, nawet jeśli podczas pikniku musimy z kimś rozmawiać o podwyżce czy może organi-
zacji konferencji, mimo że delektujemy się pysznym jedzeniem. Taka po prostu jest rola rektora, choć 
nie jest ona prosta i na pewno mogłem się z niej lepiej wywiązać.

Wracając do Pani zasadniczego pytania, w oczywisty sposób z niektórymi osobami z obsługi mia-
łem większy kontakt niż z innymi, choćby dlatego, że głównie przebywałem w budynkach przy ul. 
Przyjaźni 1 i Wyszyńskiego 3C. Choć czasem traktujemy obecność tych pracowników jako swego 
rodzaju oczywistość, to przecież Uczelnia nie mogłaby bez nich w  żaden sposób funkcjonować. 
Wiele razy sam się zresztą przekonałem, że prośba skierowana do pana Witka Wróblewskiego czy 
pań z obsługi akademika była spełniana od razu, podczas gdy, nawet w przypadku rektora, oficjalna 
droga okazywała się o wiele dłuższa i wyboista. Ogromną rolę tych pracowników można było zresztą 
dostrzec najlepiej podczas pandemii. Nie mogą przecież obowiązków wykonywać zdalnie i dlatego 
codziennie pojawiali się w murach Uczelni, dbając o to, aby mogła ona funkcjonować, mimo że nie 
wiedzieliśmy wtedy, jak duże jest zagrożenie epidemiczne. Mam dla nich wiele uznania i szacunku, 
a z wieloma z nich udaje mi się wymienić kilka ciepłych słów, kiedy się niejako „w biegu” spotykamy.
Chciałbym tutaj wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Często odnoszę wrażenie, że taką „niewidzial-
ną” grupą są też studenci. Mówimy o rekrutacji, wydziałach, kierunkach czy grupach, a o ileż mniej 
o konkretnych ludziach. Oczywiście znamy osoby, które uczymy, ale dotyczy to najczęściej jakiegoś 
kierunku czy niektórych grup. Zawsze jednak podkreślałem, że uczelnia bez studentów po prostu 
nie może istnieć, bo bez nich nie byłoby miejsca dla kadry dydaktycznej, pracowników administracji 
i obsługi. To właśnie dlatego przez te dziewięć lat tyle zrobiono, aby nasza PWSZ stała się przyjaznym 
miejscem do studiowania. Nie można też zapominać, że to pasja, zaangażowanie czy chęć niesienia 
pomocy innym przez poszczególne jednostki decyduje o tym, jak postrzegamy naszych studentów, 
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a naszą Uczelnię – otoczenie. To właśnie dlatego co roku organizowano uroczystości, podczas któ-
rych były wręczane stypendia rektora czy listy gratulacyjne i statuetki dla najbardziej wyróżniających 
się osób. Myślę, że dla wielu uczestników tych wydarzeń były to niezapomniane chwile i mam na-
dzieję, że takie tradycje będą kontynuowane. 

Porozmawiajmy o Pana pasjach. Co jest tą największą? 
Może to dziwne, ale mam tyle szczęścia, że moja praca jest jednocześnie moją pasją. Lubię prowadzić 
badania, uczestniczyć w konferencjach, pisać artykuły i książki, ale też po prostu uczyć. Jest to, moim 
zdaniem, niezwykle ważne, bo skoro praca stanowi nieodzowny element naszego życia, to chyba le-
piej, żebyśmy każdego dnia nie musieli się zmuszać do jej żmudnego wykonywania. Ale jest też wiele 
innych rzeczy. Przede wszystkim podróże, odwiedzanie nowych miejsc, poznawanie nowych ludzi. 
Bardzo często jeżdżę i latam, ale zostało jeszcze tyle pięknych miejsc do odwiedzenia. Poza tym filmy, 
książki, historia czy geografia. Swego czasu bardzo fascynowałem się szachami. Mój tata nauczył 
mnie w nie grać, kiedy miałem zaledwie trzy lata, a jako nastolatek, grając na ostatniej szachownicy 
w drużynie miasta Turku, pokonałem nawet dwa razy mistrza polski juniorów. Z uwagi na inne zajęcia 
musiałem zrezygnować z tej pasji, która była bardzo absorbująca. Teraz to już tylko rozrywka, pole-
gająca na okazyjnych potyczkach z wirtualnymi przeciwnikami, najczęściej bez większych sukcesów. 

Więc praca, którą Pan wykonuje, to ta wymarzona? A kim Pan chciał być w dzieciństwie? Stra-
żakiem, lekarzem, może księdzem, a może… góralem?
Jak już powiedziałem wcześniej, moja praca jest w jakimś sensie wymarzona, bo uwielbiam to, co 
robię. Nie mówię tutaj oczywiście o funkcji rektora czy jakiejkolwiek innej, ale o byciu nauczycielem, 
naukowcem, badaczem. W  tym względzie z  pewnością mogę siebie uważać za wielkiego szczę-
ściarza. A kim chciałem być jako dziecko? To się zmieniało bardzo często, ale po okresie zupełnie 
nieracjonalnych pomysłów, o  których nie chcę tu nawet wspominać, z  uwagi na częste choroby 
w  podstawówce, najpierw chciałem być lekarzem. Pamiętam, na przykład, jak dawałem zastrzyki 
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mojej biednej wersalce, i to przy użyciu prawdziwych igieł, strzykawek, a nawet resztek penicyliny. 
Potem chciałem zostać nauczycielem – sam pisałem sprawdziany, żeby potem je oceniać. I jak widać 
ta druga wizja się ziściła – już na trzecim roku studiów zacząłem uczyć angielskiego w turkowskim 
liceum, potem pracowałem tam kilkanaście lat jako nauczyciel, a po zrobieniu doktoratu zostałem 
nauczycielem akademickim. Jak widać, takie dziecięce marzenia czasem się jednak sprawdzają, ale 
o  karierze naukowej wtedy z  pewnością nie myślałem, a  o  uniwersytetach miałem małe pojęcie. 
I  rozczaruję Panią – bycie góralem na pewno nie przyszło mi do głowy, a  już na pewno nie księ-
dzem… Obawiam się, że stan duchowny miałby ze mnie mało pożytku (śmiech).

Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że udostępni Pan na FB swoje zdjęcie z dzieciń-
stwa. Ale skoro ujawnił Pan swój wizerunek sprzed tylu lat, to idę za ciosem i pytam, jakim 
był Pan dzieckiem?
Pani Mario, widać jak słabo mnie Pani zna, jak i pewnie większość innych osób. A dlaczego miałbym 
nie ujawniać? Bo jestem rektorem? (śmiech) To chyba aż tak bardzo nie naraziło na szwank tej funkcji 
(śmiech). Aż takim brzydkim dzieckiem chyba zresztą nie byłem… Poza tym, jak łatwo sprawdzić, 
dostałem całkiem sporo „lajków”, chyba najwięcej ze wszystkich zdjęć, które zamieściłem na FB. Poza 
tym czasem coś tam nawet skomentuję… To, że zawsze bardzo oddzielałem życie prywatne od 
zawodowego, to była moja świadoma decyzja, do której, jak każdy, mam prawo. Ale to niewinne 
zdjęcie… A jakim byłem dzieckiem – podobno po urodzeniu bardzo dużo płakałem, ale potem to 
już bardzo spokojnym, pewnie za spokojnym… Potrafiłem się godzinami bawić jakimiś klockami, 
żołnierzykami, budować zamki, prowadzić wojny… Czasami rodzice się zastanawiali, czy w ogóle 
jestem w domu. Gdyby nie mój starszy brat, który często mnie do dość „szalonych” rzeczy namawiał, 
to byłoby całkiem nudno. Jest taka historia, którą zna pewnie kilka osób, ale ją tutaj szybko opowiem. 
Kiedy miałem, nie wiem, cztery albo pięć lat, w jakieś święto, mój brat o poranku założył mi na głowę 
kapelusz taty, włożył w usta papierosa, zapalił go i kazał obudzić rodziców. Dzięki temu nigdy nie 
paliłem papierosów, i  to jest coś, za co zawsze byłem mu bardzo wdzięczny, choć wtedy było to 
nieco traumatyczne przeżycie. 

Czy zostało w Panu coś z tamtego chłopca? A gdyby spotkał Pan teraz siebie takiego 8-10-let-
niego, co by mu/sobie Pan powiedział?
Pytania stają się coraz trudniejsze. No, każdy z nas jest gdzieś w głębi serca takim małym chłopcem 
czy małą dziewczynką. Jak się można domyśleć, trudno mi było sobie wyobrazić, że będę robił to, 
co robię. Nie mówię tutaj o byciu rektorem, ale naukowcem i nauczycielem akademickim. Cóż, żeby 
on wiedział, ile w jego życiu rzeczy się wydarzy, zarówno dobrych, jak i złych. Pewnie lepiej, że nie 
wiedział, ale gdybym teraz miał mu coś powiedzieć, to pewnie zachęciłbym do bycia bardziej od-
ważnym i do większej wiary w siebie. Choć opowiadałem to kilka razy, to i tak mało kto wie, że chyba 
do 3 klasy podstawówki byłem bardzo przeciętnym uczniem, a moja mama wręcz mi mówiła, że 
czeka mnie szkoła zawodowa, a nie liceum. W sumie całkiem prorocze słowa, biorąc pod uwagę, że 
miałem zaszczyt przez dziewięć lat być rektorem jednej z najlepszych publicznych uczelni zawodo-
wych w Polsce (śmiech). I jedna pochwała na forum całej klasy, dotycząca charakteru pisma, zmieniła 
wszystko w moim podejściu do nauki, sposobie myślenia, ocenach, które dostawałem. Tak ogromny 
może być wpływ nauczycieli, i to na każdym etapie edukacyjnym, również w uczelni. Jeden gest czy 
też komentarz może wszystko zmienić, czasem na lepsze, ale, niestety, czasem też na gorsze. Nie 
powinniśmy o tym nigdy zapominać.  

Miał Pan kiedyś swojego zwierzaka, kota, psa? A czy teraz, kiedy życie być może będzie mniej 
zdominowane przez pracę, weźmie Pan sobie, a może zaadoptuje psią lub kocią biedę? Chy-
ba, że woli Pan rasowe…
Miałem psa, tak się składa, że rasowego i pięknego, ale nie jest to temat, o którym chciałbym więcej 
mówić. Zresztą przecież to wcale nie chodzi o to, czy zwierzę jest rasowe czy nie. Mimo że bardzo 
lubię wszystkie zwierzęta, to wolę zdecydowanie psy niż koty, choć moja bratanica ma na przykład 
pięknego, całkiem niesamowitego kota. Bardzo chciałbym mieć psa, może nawet zaadoptowanego, 
ale, niestety, wcale nie jestem pewien, że będę miał mniej pracy. Jest mnóstwo projektów badaw-
czych, w które jestem zaangażowany, jest wiele artykułów, ale też książek, które chcę napisać. I zdra-
dzę pewien sekret – może nie tylko naukowych. Poza tym na pewno będę dalej sporo jeździł, bo 
tego wymaga moja praca. No, ale wszystko jest możliwe. Życie jest tak mało przewidywalne. Może 
wtedy pojawi się kolejne zdjęcie na FB i może znowu będą setki „lajków”.
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Jakie ma Pan plany na najbliższe lata? Pytam o te bardziej przyziemne, praktyczne, jak i te 
z marzeń… 
Zacznę może od tego, parafrazując słowa prof. Sobkowiaka, który był moim wykładowcą w UAM, ale po-
tem też szefem jako dyrektor Instytutu Neofilologii, że rektorem się bywa, profesorem, badaczem czy na-
uczycielem jest się cały czas. Nie będę się dzielił planami badawczymi, bo to nie jest odpowiednie na to 
miejsce, ale będę zapewne nadal pracował w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i w naszej Uczelni. 
Jestem przekonany, że mam jej dalej sporo do zaoferowania – jest tyle możliwych pomysłów, projektów 
czy przedsięwzięć, na które do tej pory po prostu nie miałem czasu. Tak bardziej praktycznie, myślę o za-
kupie mieszkania, ale nie wiem jeszcze do końca gdzie, chociaż wiele wskazuje na Poznań. A jeśli chodzi 
o marzenia, to chciałbym w końcu mieć czas na bardziej systematyczną i skuteczną naukę niemieckiego, 
hiszpańskiego czy włoskiego, bo na to również nie starczyło czasu. No i podróże – jest tyle miejsc, których 
jeszcze nie widziałem i które mam zamiar odwiedzić, choć są takie, do których będę wracał zawsze – mój 
ukochany Rzym, piękne miejsca w USA czy w Australii, ale też nasz uroczy Kraków czy Gdańsk. No i są te 
nienaukowe książki, o których mówiłem wcześniej. Kto wie? Może się uda jedną czy dwie napisać. 

Kiedy coś się kończy, dokonujemy podsumowania… 
Cóż, tak zupełnie na koniec chciałbym powiedzieć, że sprawowanie funkcji rektora było dla mnie 
z  jednej strony fascynującym doświadczeniem, a z drugiej strony bezcenną lekcją i  jednak w wielu 
przypadkach dość niełatwym czasem. Na pewno po tych dziewięciu latach jestem trochę mądrzejszy 
i bardziej doświadczony, ale też chyba lepiej przygotowany na codzienne próby, którym poddaje nas 
życie. Chciałbym życzyć naszej Uczelni dalszego dynamicznego rozwoju, a pracownikom i studentom 
samych sukcesów w każdej sferze. Poświęciłem naszemu PWSZ-owi dziewięć lat, czyli ponad jedną 
trzecią mojego dorosłego życia. W oczywisty sposób zależy mi, aby Uczelnia kwitła i zmieniała się na 
lepsze. Zostawiam ją jednak w dobrych rękach i jestem przekonany, że czeka ją świetlana przyszłość. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia marzeń.
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Trzeba było uwzględniać 
okoliczności i wyzwania
Zmiany struktury PWSZ w Koninie

Już na samym początku chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że nie 
jest moją intencją zaprezentowanie wyczerpującej listy faktów, wydarzeń 
i konkretnych dat, wymienienie wszystkich istniejących w danym okresie 
jednostek organizacyjnych czy podanie nazw przypisanych do nich kie-
runków, ponieważ szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 
w dwóch publikacjach wydanych z okazji obchodów piętnastolecia oraz 
dwudziestolecia naszej Uczelni. Chciałbym się tutaj raczej skupić na oko-
licznościach, w jakich zmiany te były przeprowadzane, rozumowaniu, któ-

re leżało u podstaw implementacji tych zmian, ale także ich konsekwencjom dla funkcjonowania 
PWSZ w Koninie.

Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że do 30 września 2011 roku decyzje dotyczące utworzenia 
czy likwidacji wydziałów podejmował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kiedy obejmowałem 
funkcję, z początkiem roku akademickiego 2011/2012, tego typu zmiany leżały już w gestii rektora, 
który musiał jedynie zasięgać opinii Senatu, a ta nie była dla niego wiążąca. Na podstawie statutu 
PWSZ w Koninie, to nie opinia, ale już zgoda Senatu była wymagana w przypadku tworzenia i zno-
szenia jednostek ogólnouczelnianych. Jeśli chodzi o  jednostki wydziałowe (np. instytuty, katedry, 
zakłady), rektor musiał zasięgać opinii rad wydziałów. Wraz z wejściem w życie w 2018 roku nowego 
Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, sytuacja diametralnie się zmieniła, a wszelkie 
kompetencje dotyczące kształtowania struktury danej uczelni zostały przekazane w  ręce rektora, 
choć jej statut mógł zawierać pewne obwarowania w  tym zakresie. W  przypadku PWSZ w  Koni-
nie nie ma takich regulacji, a w związku z tym, zgodnie z duchem nowej ustawy, rektor może sam 
tworzyć, znosić i przekształcać wszystkie funkcjonujące w naszej Uczelni jednostki. Przyglądając się 
zmianom, jakie miały miejsce przez ostatnie dziewięć lat, niewątpliwie warto pamiętać o tych regu-
lacjach prawnych.

Kiedy obejmowałem urząd rektora, w PWSZ w Koninie istniały trzy wydziały, znacznie różniące się 
pod względem liczby prowadzonych kierunków, a co za tym idzie, również liczby studentów. Były 
to Wydział Społeczno-Techniczny, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz Zamiejscowy 
Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku. Wewnętrzna struktura wydziałów była zróż-
nicowana i obejmowała instytuty, katedry, a później również zakłady. Już od samego początku było 
dla mnie oraz prorektora Jasińskiego oczywiste, że wydział zamiejscowy nie ma na dłuższą metę racji 
bytu. Można tu wymienić takie kwestie jak niewielka liczba studentów, niebagatelne, stałe koszty 
utrzymania, w dużej mierze deklaratywne wsparcie ze strony władz lokalnych, ale też brak kontroli 
nad tym, co na tym wydziale się działo. Niejeden raz dochodziły nas słuchy, że rady wydziału odby-
wały się w Łodzi, skąd wywodziła się większość kadry dydaktycznej. Była to sytuacja, która na pewno 
nie powinna mieć miejsca w poważnej szkole wyższej. Istniało też zagrożenie, że kolejne słabe na-
bory wymuszą konieczność wygaszenia ważnych dla nas kierunków – budownictwa i inżynierii śro-
dowiska. Turek to przecież niewielkie miasto, a większość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
próbowała w pierwszej kolejności dostać się na wymarzone studia w większych ośrodkach, głównie 
w Poznaniu i Łodzi. Nie było też uzasadnienia dla rozproszenia kierunków technicznych pomiędzy 

Przez ostatnie dziewięć lat, 
od chwili, kiedy 1 września 
2011 roku rozpocząłem 
swoją pierwszą kadencję 
na stanowisku rektora 
PWSZ w Koninie, struktura 
uczelni wielokrotnie 
podlegała zmianom, i to 
właśnie na tych zmianach 
zamierzam skoncentrować 
się w niniejszym tekście.
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dwiema jednostkami – na Wydziale Społeczno-Technicznym była przecież wtedy ze sporym sukce-
sem prowadzona mechanika i budowa maszyn. Wszystkie te czynniki ostatecznie przesądziły o prze-
niesieniu prowadzonych w Turku kierunków do Konina i utworzeniu z 1 września 2013 roku Wydziału 
Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, na którym skomasowane zostały wszystkie kierun-
ki techniczne. Jednocześnie Wydział Społeczno-Techniczny stał się Wydziałem Społeczno-Humani-
stycznym związanym z prowadzonymi kierunkami. Warto w tym miejscu wspomnieć o innej ważnej 
zmianie, a mianowicie o likwidacji z końcem września 2012 roku Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu. Decyzja ta była podyktowana niewielką 
zasadnością istnienia tych jednostek, biorąc pod uwagę coraz mniejszą liczbę studentów. Ich za-
dania przejęły odpowiednio Instytut Neofilologii na Wydziale Społeczno-Technicznym oraz Wydział 
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. 

Wraz z początkiem mojej drugiej kadencji nastąpiły kolejne zmiany w strukturze PWSZ w Koninie, 
które miały stanowić nowy etap w  funkcjonowaniu uczelni i  były spowodowane zarówno pozy-

tywnymi, jak i negatywnymi okolicznościami. Ze względu na fakt, że otrzymaliśmy zgodę na prowa-
dzenie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, ze specjalnościami filologia angielska oraz 
filologia germańska, pierwszych studiów magisterskich w Uczelni, podjąłem decyzję o utworzeniu 
odrębnego Wydziału Filologicznego. Miało to przede wszystkim na celu zintensyfikowanie działal-
ności naukowej, która w tamtym okresie była na tym poziomie kształcenia zalecana, a nawet, nie do 
końca oficjalnie, wymagana. Od 1 września funkcjonowały również trzy inne wydziały, jeden pod 
„starą” nazwą, tj. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz dwa poniekąd „nowe”: Wydział 
Społeczno-Ekonomiczny oraz Wydział Techniczny. Warto nadmienić, że, choć z  kilkumiesięcznym 
opóźnieniem, ten ostatni doczekał się własnej siedziby przy ul. Wyszyńskiego 35, budynku po szkole 
podstawowej, przekazanym nam przez samorząd Konina. Była to także doskonała okazja do ujedno-
licenia wewnętrznej struktury wydziałów, na których utworzone zostały katedry i zakłady, przy czym 
tworzenie nowych kierunków i wygaszanie kolejnych powodowało wraz z upływem czasu pewne 
modyfikacje w tym zakresie. Warto także w tym miejscu wspomnieć o utworzeniu od 1 września 
2015 roku nowej jednostki ogólnouczelnianej, tj. Akademickiego Centrum Językowego, którego 
celem miała być organizacja i koordynacja kształcenia językowego w Uczelni, zarówno na filologii, 
jak i  lektoratach, ale też prowadzenie kursów językowych dla pracowników, studentów oraz osób 
z zewnątrz. W następnych latach powstały kolejne jednostki ogólnouczelnianie, tj. Centrum Pracy 
Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych. 
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Niestety, coraz mniejsze zainteresowanie kierunkami technicznymi, a co za tym idzie, stale malejąca 
liczba studentów na Wydziale Technicznym, legła u podstaw decyzji o jego likwidacji z 1 września 
2017 roku i przeniesieniu prowadzonych tam kierunków na Wydział Społeczno-Ekonomiczny, który 
ponownie stał się Wydziałem Społeczno-Technicznym. Wraz z upływem czasu ewoluowała też we-
wnętrzna struktura wydziałów – zmieniały się nazwy katedr i tworzone były kolejne zakłady. 

Perspektywa wejścia w życie Ustawy 2.0 i konieczność opracowania nowego statutu skłoniła nas 
– mam tutaj przede wszystkim na myśli siebie i rektora-elekta, prof. Artura Zimnego – do gruntow-
nego przemyślenia optymalnej struktury PWSZ w Koninie w obliczu nowej rzeczywistości i nowych 
wyzwań. Kierowaliśmy się tutaj kilkoma kluczowymi przesłankami. Po pierwsze, chcieliśmy, aby 
wydziały stały się bardziej porównywalne, zarówno pod względem liczby studentów, jak i prowa-
dzonych kierunków. Po drugie, miały się one stać bardziej jednorodne i  organizować kształcenie 
w zbliżonych obszarach. Po trzecie, uważaliśmy, że na niektórych wydziałach wewnętrzna struktura 

stała się mało przejrzysta, obejmująca zbyt wiele poziomów i należałoby ją ujednolicić. Po czwarte, 
naszą intencją było stworzenie funkcji, która byłaby ściśle związana z danymi kierunkami, czy to pod 
kątem codziennej realizacji zajęć, bieżących kontaktów ze studentami, czy też promocji. Po piąte, 
doszliśmy do wniosku, że istniejące jednostki ogólnouczelniane nie do końca się sprawdziły i należy 
rozważyć sens ich funkcjonowania. Po szóste w końcu, uznaliśmy, że skoro intencją ustawodawcy 
było zwiększenie roli rektora, nie powinno mu się wiązać rąk w odniesieniu do kształtowania struktu-
ry Uczelni przez konieczność zasięgania opinii organów kolegialnych, co w zasadzie i tak nie miałoby 
większego znaczenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
to rektor powołuje i odwołuje wszystkie osoby sprawujące funkcje kierownicze w każdej uczelni, 
takie jak prorektorzy, kanclerz, główny księgowy, dziekani, kierownicy katedr itp. W tej sytuacji nie 
miałoby większego sensu, w tak niewielkiej uczelni jak nasza, opóźnianie tego typu decyzji przez 
wymóg uzyskiwania opinii tego czy innego organu. 

Na podstawie nowej ustawy i w taki sposób pomyślanego statutu, z 1 października 2019 roku zde-
cydowałem o ustanowieniu nowej struktury Uczelni, która nie różni się jednak aż tak bardzo od po-
przedniej. Przede wszystkim zachowana została struktura wydziałowa, obejmująca trzy wydziały, tj. 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, a także 
Wydział Nauk o Zdrowiu. To, co od razu uderza, to zniknięcie samodzielnego Wydziału Filologicznego, 
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ale doszedłem do wniosku, że tożsamość można realizować w ramach katedr i że jest ona mniej waż-
na niż skoncentrowanie w jednym miejscu bardzo podobnych kierunków. Taki nowy podział powo-
duje też, że wydziały stały się bardziej porównywalne pod względem wielkości, choć nadal dominuje 
WNET, również dlatego, że to tutaj prowadzone są wszystkie studia niestacjonarne i zdecydowana 
większość studiów podyplomowych. Na każdym z wydziałów funkcjonują dwie katedry, bez dalszych 
podziałów na zakłady, przy czym pojawiła się zupełnie nowa funkcja menedżera kierunku, a jedno-
cześnie zniknęli prodziekani. Jeśli chodzi o jednostki ogólnouczelniane, jest nią tylko Szkoła Językowa 
PWSZ w Koninie, odpowiedzialna za kształcenie językowe na wszystkich kierunkach, szkolenia dla 
pracowników, a także działalność komercyjną. Równie ważna jest decentralizacja administracji – wię-
cej osób pracuje teraz na wydziałach, które wraz z Biurem Rektora przejęły część zadań zlikwidowane-
go działu dydaktyki, ale też funkcji promocyjnych. Nie sposób też nie wspomnieć o zupełnie nowym 
organie, przewidzianym w Ustawie 2.0, jakim jest Rada Uczelni, której przewodniczącym jest obecnie 
dr Sebastian Łukaszewski i która wykonuje szereg funkcji monitorujących i opiniodawczych.

Po zaledwie roku trudno jest jednoznacznie ocenić skuteczność funkcjonowania nowej struktury. Na 
pewno ma ona wiele plusów, ale pojawiło się też wiele wątpliwości dotyczących w szczególności 
roli menedżerów kierunków. Gdybym, broń Boże, miał nadal sprawować obecną funkcję, zadałbym 
sobie zapewne pytanie, czy Uczelnia może skutecznie działać z jednym prorektorem (statut dopusz-
cza trzech), czy może wystarczyłoby powołać i odpowiednio umocować pełnomocników. Czy nam 
się to podoba, czy też nie, wszystko zależy od ludzi, którzy sprawują określone funkcje, a tutaj ławka 
jest bardzo krótka, niezależnie od tego, jakie stanowisko poszczególne osoby miałyby otrzymać. 
Ocena tego stanu rzeczy i ewentualna jego modyfikacja należeć będzie do nowych władz Uczelni, 
ale na pewno musi ona uwzględniać zmieniające się okoliczności i pojawiające się wyzwania.

prof. dr hab. Mirosław Pawlak
rektor
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Kadrowy
portret uczelni
Kadra dydaktyczna

O ile bowiem w roku akademickim 2011/2012 w ramach umów o pracę 
zatrudnionych było 174 nauczycieli, o tyle w roku akademickim 2019/2020 
były to 124 osoby, co oznacza spadek o prawie 30%. Wyjątkowy pod tym 
względem był jedynie rok akademicki 2017/2018, w  którym liczba pra-
cowników dydaktycznych wzrosła o ponad 20 osób w stosunku do roku 
poprzedniego i tym samym wynosiła 175. Znaczący przyrost etatów spo-

wodowany był koniecznością dostosowania się uczelni do nowych uwarunkowań prawnych w po-
staci tzw. wskaźnika SSR, czyli wskaźnika dostępności dydaktycznej, mierzonego liczbą studentów 
przypadających na nauczyciela akademickiego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że spadek liczby nauczycieli był zróżnicowany w różnych grupach 
ze względu na posiadane stopnie i tytuły. W analizowanym okresie w największym stopniu zmniej-
szyła się liczba pracowników samodzielnych, bo prawie o 50%. Nieco mniejszy spadek odnotowano 
w grupie doktorów (o 34%). Z kolei w grupie magistrów zatrudnienie nieznacznie zwiększyło się 
(o 5%). Jeśli chodzi o profesorów i doktorów habilitowanych, to przyczyn spadku liczby zatrudnio-
nych osób należy upatrywać nie tylko w zmniejszającej się liczbie studentów, ale również w przy-
czynach natury formalnoprawnej. Otóż początkowo było to nierzadko spowodowane trudnościami 
w uzyskaniu zgody na zatrudnienie w PWSZ w Koninie jako dodatkowym miejscu pracy, później wy-
nikało z obniżenia wymagań co do minimów kadrowych na kierunkach studiów pierwszego stopnia 
(możliwość zastąpienia pracownika samodzielnego dwoma doktorami, zmniejszenie wymaganej 
liczby pracowników samodzielnych z  trzech do jednego) oraz ograniczenia możliwości zaliczania 
tzw. pracowników drugoetatowych do minimów kadrowych i ograniczenia ich finansowania w ra-
mach dotacji MNiSW, a wreszcie – zniesieniem minimów kadrowych. 

W ślad za zmianami liczby nauczycieli akademickich zmieniła się struktura ich zatrudnienia w cią-
gu ostatnich dziewięciu lat (biorąc pod uwagę posiadane stopnie i tytuły). Odsetek pracowników 
samodzielnych zmniejszył się bowiem z  26% ogółu nauczycieli w  roku akademickim 2011/2012 
do 19% w roku akademickim 2019/2020, natomiast odsetek osób z tytułem magistra, czyli w dużej 
mierze osób z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza szkolnictwem wyższym, co jest szcze-
gólnie istotne na studiach o profilu praktycznym, zwiększył się w tym okresie z 22% do 33%. Rela-
tywnie stabilny był z kolei odsetek doktorów, którzy w całym omawianym okresie stanowili około 
50% ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich. Warto w tym miejscu zasygnalizować jeszcze 
jedną kluczową kwestię. Otóż zmianom liczby nauczycieli akademickich oraz zmianom struktury 
zatrudnienia pod względem stopni i tytułów towarzyszyła stopniowa zmiana struktury zatrudnienia 
ze względu na miejsce pracy. O ile bowiem w roku akademickim 2011/2012 większość pracowni-
ków dydaktycznych, bo 57%, stanowiły osoby zatrudnione w PWSZ w Koninie jako dodatkowym 
miejscu pracy, o tyle w roku akademickim 2019/2020 osoby te stanowiły zdecydowaną mniejszość 
(poniżej 5%). 

Zmiany oferty edukacyjnej 
uczelni, polegające na 
uruchomieniu nowych 
kierunków studiów i likwidacji 
niektórych spośród 
dotychczas prowadzonych 
kierunków studiów 
pierwszego stopnia, oraz 
malejąca liczba studentów 
pociągnęły za sobą 
szereg zmian kadrowych 
w ostatnich dziewięciu latach. 
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Pracownicy dydaktyczni uczelni uzyskiwali w latach 2011-2020 kolejne stopnie naukowe. Większość 
awansów naukowych dotyczyła jednak osób, dla których PWSZ w Koninie była – w momencie uzy-
skania awansu – dodatkowym miejscem pracy. W związku z tym za szczególnie istotne w kontekście 
rozwoju kadry dydaktycznej należy uznać uzyskanie stopnia naukowego doktora przez trzy osoby 
(dr Ewa Janeczek, nauki o kulturze fizycznej, 2015; dr Anna Waligórska-Kotfas, nauki ekonomiczne, 
2017; dr Klaudia Malikowska, nauki medyczne, 2018) i stopnia naukowego doktora habilitowanego 
przez jedną osobę (dr hab. Artur Zimny, nauki ekonomiczne, 2018), dla których uczelnia stanowiła 
i nadal stanowi podstawowe miejsce pracy.

Portret kadrowy PWSZ w Koninie byłby niepełny bez informacji na temat liczby i struktury zatrud-
nienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy odgrywają istotną rolę 
w obsłudze procesu dydaktycznego. Liczba tych pracowników zmniejszyła się ze 111 osób w roku 
akademickim 2011/2012 do 70 osób w roku akademickim 2019/2020, czyli o ponad 1/3. Spadek 
ten był jednak mniejszy w przypadku pracowników administracyjnych (o niespełna 30%) niż tech-
niczno-obsługowych (o ponad 50%). Znacznie mniejsza liczba tych ostatnich była spowodowana 
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wdrożeniem rozwiązań outsourcingowych, które polegają na korzystaniu z  usług firm zewnętrz-
nych. Generalnie rzecz biorąc, w całym analizowanym okresie pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi stanowili od 35% do 40% ogółu osób zatrudnionych na uczelni w  ramach umów 
o pracę, przy czym większość z nich to pracownicy administracyjni (około 70%). 
  
Na zakończenie warto wspomnieć, że proces dydaktyczny w PWSZ w Koninie jest realizowany i ob-
sługiwany nie tylko przez nauczycieli akademickich i  pracowników niebędących nauczycielami, 
ale jest również wspomagany przez wiele osób, które w świetle aktualnych przepisów prawnych 
są określane mianem innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Chodzi oczywiście o osoby 
zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, które z reguły mają odpowiednie doświadczenie 
zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a tym samym prowadzą zajęcia zbieżne z ich pra-
cą zawodową. Liczba tych osób zmieniała się każdego roku w zależności od aktualnych potrzeb, 
jednak z reguły oscylowała w granicach od 140 do 180 osób.

dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie
prorektor ds. kształcenia
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Uruchomienie wielu 
nowych kierunków studiów 
pierwszego stopnia, a nade 
wszystko kierunków studiów 
drugiego stopnia, oraz 
malejąca, niestety, liczba 
kandydatów na studia 
i studentów, to niewątpliwie 
najważniejsze zmiany, które 
zaszły w PWSZ w Koninie.

Licencjat, inżynier, 
magister... 
Kształcenie: rekrutacja, kierunki

Oferta edukacyjna
Od początku funkcjonowania PWSZ w Koninie prowadzi studia pierwsze-
go stopnia. W latach 2011-2020 oferta edukacyjna uczelni w tym zakresie 
uległa istotnym zmianom. Mimo że liczba prowadzonych kierunków li-
cencjackich i  inżynierskich wzrosła nieznacznie, bo z  13 w  roku akade-
mickim 2011/2012 do 16 w roku akademickim 2019/2020, to jednak ich 
struktura zmieniła się fundamentalnie. W  ostatnich dziewięciu latach 

uruchomionych zostało bowiem 12 nowych kierunków studiów pierwszego stopnia, a  miano-
wicie: bezpieczeństwo wewnętrzne (2013/2014), dietetyka (2013/2014), logistyka (2014/2015), 
energetyka (2015/2016), finanse i  rachunkowość (2015/2016), informatyka (2016/2017), kosme-
tologia (2016/2017), pielęgniarstwo (2017/2018), bezpieczeństwo i systemy ochrony (2018/2019), 
automatyka i  robotyka (2019/2020), języki obce w mediach i biznesie (2019/2020), resocjalizacja 
(2019/2020).

Niektóre kierunki studiów pierwszego stopnia zostały z kolei zlikwidowane we wspomnianym okre-
sie. Z uwagi na relatywnie niskie zainteresowanie ze strony kandydatów wygaszono siedem z nich, 
tj. informację naukową i bibliotekoznawstwo, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, po-
litologię, turystykę i  rekreację, inżynierię środowiska, budownictwo oraz pracę socjalną. Celowym 
zabiegiem było natomiast zniesienie kierunku zarządzanie, który został zastąpiony przez dwa nowe 
kierunki ekonomiczne. Ponadto zmiany prawne uniemożliwiły dalsze prowadzenie przez PWSZ 
w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. O skali omawianych zmian najdo-
bitniej świadczy fakt, że tylko trzy spośród wszystkich prowadzonych obecnie kierunków studiów 
pierwszego stopnia, tj. filologia, pedagogika oraz wychowanie fizyczne, są realizowane od początku 
funkcjonowania uczelni.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju PWSZ w Koninie, przede wszystkim w sferze dydaktycznej, mia-
ło uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich. W roku akademickim 2014/2015 
uczelni rozpoczęła kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia. Trzy lata później 
uzyskano dwa kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, rozpoczynając od roku 
akademickiego 2017/2018 kształcenie na kierunkach zarządzenie i inżynieria produkcji oraz zdrowie 
publiczne. Oferta studiów drugiego stopnia została w roku akademickim 2019/2020 uzupełniona 
jeszcze o dwa kierunki, a mianowicie gospodarkę i administrację publiczną oraz języki obce w me-
diach i biznesie. W tej chwili PWSZ w Koninie oferuje ogółem pięć kierunków studiów magisterskich, 
umożliwiając tym samym absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich kontynuowanie kształ-
cenia na takim samym (jak w przypadku filologii) lub pokrewnym kierunku studiów (jak w przypad-
ku pozostałych kierunków magisterskich). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile uzyskanie kolejnych uprawnień do prowadzenia studiów 
pierwszego stopnia przebiegało stosunkowo szybko i sprawnie (od momentu rozpoczęcia prac nad 
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wnioskiem o nadanie uprawnień, w tym przygotowania programu studiów i  jego konsultowania 
z interesariuszami zewnętrznymi oraz skompletowania stosownych uchwał organów kolegialnych, 
dokumentów kadrowych, listów intencyjnych, umów, oświadczeń itp., do momentu uzyskania decy-
zji MNiSW z reguły mijało od 6 do 9 miesięcy), o tyle uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów 
drugiego stopnia nierzadko wymagało więcej czasu i wiązało się ze znaczącym nakładem pracy.

Ofertę edukacyjną PWSZ w Koninie dopełniają studia podyplomowe. W latach 2011-2020 uczelnia 
oferowała łącznie ponad 50 studiów, z których 17 było realizowanych w różnych okresach. Najczę-
ściej uruchamianymi studiami podyplomowymi były: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
oraz zarządzanie kadrami i prawo pracy (po dziewięć edycji zrealizowanych w  latach 2011-2020), 
a  także administracja samorządowa (osiem edycji). Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre spośród 
studiów podyplomowych były realizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami lub na zlecenie 
tego typu instytucji.

Rekrutacja na studia
Oferowane kierunki studiów pierwszego stopnia, a  od roku akademickiego 2014/2015 również 
drugiego stopnia, cieszyły się zróżnicowanym zainteresowaniem. W latach 2011-2020 rekrutacja na 
studia była prowadzona w ramach dwóch naborów, tj. pierwszego, który był realizowany do końca 
lipca, oraz drugiego, który z reguły był realizowany do połowy września (w przypadku studiów nie-
stacjonarnych zazwyczaj prowadzono jeden nabór – do połowy września). Ponadto w niektórych la-
tach prowadzony był również trzeci nabór (uzupełniający – na kierunki studiów, które w danym roku 
akademickim zostały ostatecznie uruchomione), który finalizowano w ostatnich dniach października. 

Niestety, niż demograficzny odcisnął swoje piętno na rezultatach rekrutacji w PWSZ w Koninie – tak 
zresztą jak w niemal wszystkich uczelniach w Polsce. O ile bowiem w toku postępowania rekruta-
cyjnego na rok akademicki 2011/2012 kandydaci złożyli ponad 1500 podań o przyjęcie na studia 
(wyłącznie pierwszego stopnia), o tyle w procesie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 złożonych 
zostało niespełna 950 podań – zarówno na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia. Oznacza to, 
że w każdym kolejnym roku liczba kandydatów na studia była średnio o kilka procent mniejsza niż 
w roku poprzednim. Ten bez wątpienia niekorzystny trend udało się w pewnym stopniu zahamować 
dzięki uruchomieniu studiów magisterskich – w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 prawie 25% 
kandydatów stanowiły bowiem osoby, które chciały podjąć studia drugiego stopnia.

Wśród kandydatów na studia w PWSZ w Koninie zdecydowanie dominują osoby zainteresowane 
podjęciem studiów stacjonarnych. W ostatnich dziewięciu latach kandydaci na tę formę studiów 
stanowili około 75% ogółu osób ubiegających się o przyjęcie na studia, przy czym udział ten wahał 
się od 72% do 82% w poszczególnych latach. Wyjątkowa pod tym względem była rekrutacja na rok 
akademicki 2019/2020, w której znaczący odsetek, bo 36%, stanowili kandydaci na studia niestacjo-
narne – w dużej mierze na studia drugiego stopnia. 

Analiza skali zainteresowania poszczególnymi kierunkami studiów w latach 2011-2020 nie pozwa-
la na sformułowanie jednoznacznej oceny. Popularność poszczególnych kierunków zmieniała się 
bowiem w tym okresie. Do 2013 roku relatywnie dużym powodzeniem cieszyły się kierunki inży-
nierskie, a w szczególności mechanika i budowa maszyn (kandydaci na te kierunki stanowili około 
20% ogółu osób ubiegających się o przyjęcie na studia). Najprawdopodobniej było to spowodowa-
ne realizowanym wówczas projektem europejskim, którego celem było podniesienie atrakcyjności 
procesu dydaktycznego na kierunku zamawianym. Niestety, w  kolejnych latach ogólny nabór na 
studia techniczne znacząco zmalał – mimo utworzenia nowych kierunków, w tym energetyki oraz 
informatyki. Sytuacja nieznacznie poprawiła się dopiero w 2019 roku, po wprowadzeniu do oferty 
kształcenia studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka.

Coraz mniejsze zainteresowanie odnotowywały również kierunki społeczne. Do 2014 roku kandy-
daci na te kierunki stanowili bowiem około 30% ogółu osób ubiegających się o przyjęcie na studia 
w PWSZ w Koninie (w szczególności na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne), natomiast w 2019 
roku udział ten zmalał do 17%, z czego relatywnie najwięcej osób wyrażało chęć podjęcia studiów 
na kierunku pedagogika. 

W latach 2011-2020 na zbliżonym poziomie, w ujęciu względnym, kształtowały się rezultaty rekru-
tacji na kierunki z  zakresu nauk o  zdrowiu i  kultury fizycznej. Zmieniała się, co prawda, struktura 
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naboru na te kierunki, która była w pewnym stopniu pochodną zmieniającej się oferty edukacyjnej 
(początkowo dominowali kandydaci na fizjoterapię oraz turystykę i rekreację, natomiast w ostatnim 
roku objętym analizą przeważały osoby zainteresowane kosmetologią i pielęgniarstwem), ale kan-
dydaci na omawiane kierunki niezmiennie stanowili nieco ponad 20% ogółu kandydatów na studia 
pierwszego stopnia. 

Większych zmian w ujęciu względnym nie odnotowano także w odniesieniu do kierunków humani-
stycznych, a dokładniej rzecz ujmując – w odniesieniu do filologii. Kandydaci nie wykazywali wpraw-
dzie większego zainteresowania filologią germańską, ale na filologię jako całość każdego roku apli-
kowało nieco ponad 10% ogółu osób zainteresowanych podjęciem studiów pierwszego stopnia. 

Największą popularnością w PWSZ w Koninie cieszą się bez wątpienia kierunki ekonomiczne. Abso-
lutna liczba kandydatów na te kierunki wahała się w ostatnich dziewięciu latach w granicach od 250 
do 300 osób, co oznaczało wzrost, z 20% w 2011 roku do 32% w 2019 roku, ogółu osób ubiegających 
się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia. Należy w tym miejscu podkreślić, że na początku byli to 
kandydaci na kierunek zarządzenie, natomiast w następnych latach na kierunki finanse i rachunko-
wość oraz logistyka. Duża popularność kierunków ekonomicznych jest w znacznej mierze efektem 
zainteresowania studiami niestacjonarnymi na tych kierunkach – liczba kandydatów na tę formę 
studiów jest zbliżona do liczby kandydatów na studia stacjonarne. 

Jeśli chodzi o rekrutację na studia drugiego stopnia, to w latach 2014-2016 kształtowała się ona na 
poziomie kilkudziesięciu osób rocznie i dotyczyła wyłącznie kierunku filologia. Znaczący wzrost licz-
by kandydatów na studia magisterskie nastąpił w 2017 roku, gdy w ofercie pojawiły się dwa nowe 
kierunki, a mianowicie zarządzanie i  inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne – liczba aplikują-
cych ogółem zbliżyła się wówczas do 200 osób. Spadek zainteresowania studiami drugiego stopnia 
w roku następnym, zapewne spowodowany podjętymi w roku akademickim 2017/2018 działaniami, 
które zmierzały do zoptymalizowania liczby studentów w PWSZ w Koninie na skutek wprowadzenia 
tzw. wskaźnika SSR (wskaźnik dostępności dydaktycznej, mierzony liczbą studentów przypadają-
cych na nauczyciela akademickiego), na szczęście nie miał trwałego charakteru. Liczba osób ubiega-
jących się w 2019 roku o przyjęcie na studia magisterskie przekroczyła 200. Bez wątpienia sprzyjało 
temu utworzenie dwóch kolejnych kierunków, tj. języki obce w mediach i biznesie oraz gospodarka 
i administracja publiczna. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że prawie ¾ kandydatów na studia 
drugiego stopnia stanowią zainteresowani kierunkami zarządzanie i inżynieria produkcji oraz gospo-
darka i administracja publiczna, którzy w dużej mierze są absolwentami PWSZ w Koninie (logistyki, 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierunków inżynierskich). 

Odrębnym zagadnieniem jest rekrutacja na studia podyplomowe. Nabór z  reguły był prowadzony 
do końca września, a w przypadku niektórych studiów do połowy października. Niestety, pomimo 
bogatej oferty edukacyjnej, o  czym już wcześniej wspomniano, liczba zainteresowanych tą formą 
kształcenia ustawicznego z roku na rok systematycznie malała. Oprócz rekrutacji na rok akademicki 
2011/2012, kiedy to aplikujących było rekordowo dużo, tj. ponad 350 osób, co pozwoliło na urucho-
mienie 12 studiów podyplomowych, każdego roku zainteresowanie tymi studiami oscylowało na po-
ziomie około 150 osób, z wyjątkiem ostatnich dwóch lat, gdy liczba kandydatów nie przekroczyła 100 
osób. Przyczyn malejącego zainteresowania omawianymi studiami należy niewątpliwie upatrywać 
we wspomnianym niżu demograficznym. Nie bez znaczenia wydaje się też nasycenie rynku – wielu 
absolwentów studiów pierwszego i  drugiego stopnia ukończyło przynajmniej jedne studia pody-
plomowe. Mimo spadku liczby kandydatów każdego roku uczelnia uruchamiała od 4 do 6 studiów.

Studenci i absolwenci
Liczba osób studiujących w PWSZ w Koninie, niestety, systematycznie malała w ostatnich latach. 
O ile bowiem w roku akademickim 2011/2012 liczba ta wynosiła prawie 3200 osób (wyłącznie na 
studiach pierwszego stopnia), o tyle w roku akademickim 2019/2020 tylko nieznacznie przekraczała 
1500 osób (w tym ponad 1200 osób na studiach pierwszego stopnia i niespełna 300 osób na stu-
diach drugiego stopnia), co oznacza spadek o ponad 50%. Kluczową przyczyną bez wątpienia był 
kilkakrotnie już wspominany niż demograficzny. Ponadto istotne znaczenie miały decyzje podjęte 
w roku akademickim 2017/2018, spowodowane wprowadzonym wówczas wskaźnikiem SSR. Ogra-
niczenie liczby osób przyjętych na studia oraz liczby studentów w ciągu jednego roku o ponad 600, 
czyli ponad ¼ było, co prawda, w pewnym stopniu uzasadnione, ale nie można wykluczyć, że nega-
tywnie odbiło się na wizerunku uczelni w oczach mieszkańców subregionu konińskiego, dla których 
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stacjonarne studia w PWSZ w Koninie to nierzadko jedyna szansa na uzyskanie wyższego wykształ-
cenia. Omawiany spadek liczby studentów jest szczególnie niepokojący w  porównaniu z  innymi 
publicznymi uczelniami zawodowymi. Wprawdzie w zdecydowanej większości szkół miała miejsce 
tendencja spadkowa, ale faktem jest, że skala tego spadku była mniejsza – liczba osób studiujących 
w całym sektorze państwowych wyższych szkół zawodowych zmniejszyła się w ciągu 9 lat o 36%.

Wśród studentów PWSZ w Koninie zdecydowanie dominują osoby kształcące się na studiach sta-
cjonarnych. W latach 2011-2020 z tej formy studiów korzystało prawie 80% ogółu studiujących, przy 
czym udział ten wahał się od 73% do 86% w poszczególnych latach. Jednocześnie, co oczywiste, 
biorąc pod uwagę specyfikę uczelni zawodowej, zdecydowanie przeważają studenci studiów pierw-
szego stopnia, choć ich udział, począwszy od roku akademickiego 2014/2015, czyli od momentu 
uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, systematycznie maleje. Dzięki uru-
chomieniu kolejnych studiów magisterskich odsetek osób korzystających z tej oferty wzrósł w roku 
akademickim 2019/2020 do 20% ogółu studiujących. 

Analizując zmianę liczby studentów według poszczególnych grup kierunków, można stwierdzić, że 
w latach 2011-2020 największy spadek odnotowały kierunki społeczne (spadek o 81%), nieco mniejszy 
kierunki techniczne, humanistyczne oraz z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej (odpowiednio: 
56%, 42%, 40%), natomiast najmniejszy kierunki ekonomiczne (16%). Należy w tym miejscu podkreślić, 
że wspomniany ogromny wręcz spadek liczby osób studiujących na kierunkach społecznych wynikał 
z  coraz mniejszego zainteresowania takimi kierunkami, jak politologia, praca socjalna, pedagogika, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, a w rezultacie likwidacją dwóch z nich. Należy też mieć na uwadze, że 
spadek liczby studentów w ramach pozostałych grup kierunków z pewnością byłby znacznie większy, 
gdyby nie uruchomienie studiów magisterskich – w szczególności dotyczy to kierunków technicz-
nych, które zostały wzmocnione dzięki powołaniu kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Jeśli chodzi o  strukturę studentów PWSZ w  Koninie w  przekroju zasygnalizowanych wyżej grup 
kierunków, to warto odnotować najistotniejsze zmiany, które zaszły w ostatnich dziewięciu latach. 
Otóż odsetek osób studiujących na kierunkach technicznych oraz humanistycznych utrzymał się 
w całym okresie na zbliżonym poziomie – wyniósł odpowiednio 20% i 12% studentów. Znacząco 
zmniejszył się natomiast odsetek studentów kierunków społecznych – z 31% w roku akademickim 
2011/2012 do 12% w roku 2019/2020, przy jednoczesnym wzroście odsetka studiujących na kierun-
kach z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej (z 19% do 24%), a nade wszystko na kierunkach 
ekonomicznych (z 19% do 33%). Abstrahując od dokonywania oceny tych zmian, należy zwrócić 
uwagę, że w świetle aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy, a także mając na względzie 
wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków, które rzutują na wysokość dotacji otrzymy-
wanej przez uczelnie, można sobie jedynie życzyć większej liczby osób studiujących na kierunkach 
technicznych oraz kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

W ślad za malejącą liczbą studentów malała liczba absolwentów uczelni. O ile bowiem na początku 
omawianego okresu liczba ta zbliżała się do 1000 osób w skali roku, o  tyle pod koniec nieznacz-
nie tylko przekraczała 500. Generalnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich dziewięciu lat studia w PWSZ 
w Koninie ukończyło prawie 6300 osób, w tym ponad 4700 studia stacjonarne i ponad 1500 studia 
niestacjonarne. Warto w tym miejscu podkreślić, że liczby te uwzględniają ponad 150 osób, które 
uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Najwięcej osób uzyskało tytuł zawodowy 
po studiach na kierunkach społecznych (ponad 2000 osób), nieco mniej po studiach na kierunkach 
z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz kierunkach ekonomicznych (odpowiednio: prawie 
1400 osób i prawie 1300 osób), natomiast stosunkowo najmniej po studiach na kierunkach technicz-
nych (około 900 osób) oraz studiach na kierunkach humanistycznych (około 650). 

Coraz liczniejszą grupę osób korzystających z oferty edukacyjnej PWSZ w Koninie stanowią cudzo-
ziemcy studiujący w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2011/2012 było 10 studen-
tów zagranicznych. W każdym kolejnym roku liczba ta wzrastała średnio o 10 osób, by ostatecznie 
w roku akademickim 2019/2020 osiągnąć poziom 87 osób. Tym samym na uczelni studiuje obecnie 
więcej studentów zagranicznych niż studentów polskich na niejednym kierunku studiów w pełnym 
cyklu kształcenia. Zdecydowana większość obcokrajowców to obywatele Turcji. Drugą najliczniejszą 
grupą są studenci z Portugali. W latach 2011-2020 pojedyncze osoby pochodziły również z innych 
krajów, w  tym pozaeuropejskich, takich jak Afganistan, Kirgistan, Palestyna czy Uganda. Ponadto 
czterech cudzoziemców studiuje u nas w ramach pełnego cyklu kształcenia – trzech obywateli Ukra-
iny i jedna osoba ze Słowacji.
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KRK, PRK, WSZJK itp.
Uruchomienie wielu nowych kierunków studiów pierwszego stopnia, a nade wszystko kierunków 
studiów drugiego stopnia, oraz malejąca, niestety, liczba kandydatów na studia i studentów, to nie-
wątpliwie najważniejsze zmiany, które zaszły w PWSZ w Koninie. Niemniej nie są to jedyne zmiany 
w sferze dydaktycznej. Na uwagę zasługuje bowiem fakt, że lata 2011-2020 to okres wdrażania Krajo-
wych Ram Kwalifikacji (KRK), a następnie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), wewnętrznego systemu za-
pewnienia jakości kształcenia (WSZJK), a także kilkunastu akredytacji na prowadzonych kierunkach 
studiów oraz zmian w planach studiów, nierzadko daleko idących, które były wyrazem ich dostoso-
wania do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

W roku akademickim 2011/2012 na uczelni trwały prace zmierzające do wdrożenia Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, co wynikało z kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Konieczne było wówczas opracowanie programów kształcenia dla 
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każdego kierunku studiów, w których określony został profil kształcenia (ogólnoakademicki lub prak-
tyczny), nastąpiło przypisanie kierunku do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, powiązanie 
z misją i  strategią uczelni i wydziału, a przede wszystkim sformułowane zostały efekty kształcenia 
się, które odniesiono do opisu efektów dla właściwego obszaru nauk, a  także wskazano sposoby 
ich weryfikowania. Wprowadzenie języka efektów kształcenia, czyli umiejscowienie punktu ciężkości 
na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych uzyskiwanych przez studentów, a nie na 
treściach kształcenia, wymagało odpowiedniego przeformułowania opisu poszczególnych kierun-
ków studiów. Zmiana filozofii konstruowania programów kształcenia, bez wątpienia, stanowiła duże 
wyzwanie dla PWSZ w Koninie, tak zresztą jak i dla wszystkich uczelni w Polsce. 

Rok akademicki 2011/2012 był okresem wytężonej pracy nie tylko nad omówionymi wyżej zmiana-
mi w odniesieniu do programów kształcenia, ale również okresem konstruowania wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia. System ten został wdrożony w następnym roku akademic-
kim. Jego struktura, narzędzia podstawowe i wspomagające oraz zadania poszczególnych komisji 
i  zespołów, co prawda, zmieniały się w  kolejnych latach, ale trzon systemu pozostał niezmienny. 
Hospitacje zajęć dydaktycznych, ocena nauczycieli przez studentów, ocena jakości kształcenia przez 
studentów i nauczycieli oraz kilka innych działań na stałe wpisały się w proces kształcenia w PWSZ 
w Koninie. Z kolei coroczny raport oceny jakości kształcenia stał się cennym źródłem informacji dla 
władz uczelni i  poszczególnych wydziałów, studentów, a  także podstawą do formułowania reko-
mendacji i zdań dla zapewnienia jakości kształcenia w każdym kolejnym roku akademickim.

Dynamiczne zmiany prawne zachodzące w szkolnictwie wyższym nie pozwoliły na dłuższe utrzymy-
wanie status quo. Kolejne nowelizacje ustawy zobligowały bowiem uczelnie zawodowe do prowa-
dzenia wyłącznie studiów o profilu praktycznym. Należy w tym miejscu podkreślić, że przewidując 
te zmiany na uczelni podjęto decyzję o „przejściu” wszystkich kierunków studiów na profil praktyczny 
już rok wcześniej, wyprzedzając tym samym obowiązek ustawowy. Zmiana profilu kształcenia nie 
mogła jednak być tylko formalnością. W celu upraktycznienia poszczególnych kierunków studiów 
wdrożono szereg rozwiązań, a mianowicie rozpoczęto konsultowanie z interesariuszami zewnętrz-
nymi programów kształcenia, w tym zakładanych efektów kształcenia i planów studiów, zwiększono 
w  procesie dydaktycznym udział osób z  doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, 
zwiększono w  planach studiów wymiar zajęć praktycznych i  praktyk zawodowych, zmniejszono 
liczebność grup studenckich na zajęciach praktycznych, zwiększono rolę metod projektowych 
w trakcie realizowania zajęć praktycznych, wprowadzono obowiązek przygotowywania prac dyplo-
mowych wyłącznie o charakterze empirycznym itp. 

Kolejne kluczowe zmiany w sferze dydaktycznej miały miejsce w roku akademickim 2018/2019. Rok 
ten upłynął pod znakiem wdrażania zmian wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce oraz konieczności uwzględniania wytycznych Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
poziomu 6. i 7. Zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych do sześciu miesięcy na studiach pierwsze-
go stopnia, zmiana stosowanego nazewnictwa („efekty uczenia się” zamiast „efekty kształcenia”, „pro-
gramy studiów” zamiast „programy kształcenia” itp.) oraz zniesienie minimów kadrowych, to tyko nie-
które ze zmian, które na nowo zdefiniowały proces dydaktyczny prowadzony w PWSZ w Koninie. Przy 
okazji ich wdrażania podjęte zostały istotne decyzje wewnętrzne co do sposobu konstruowania pro-
gramów studiów. Najważniejszą z nich było zastąpienie prac dyplomowych na studiach pierwszego 
stopnia egzaminem praktycznym na zakończenie studiów, przy jednoczesnym wprowadzeniu do pla-
nów studiów dwóch przedmiotów, tj. syntezy wiedzy i umiejętności związanych z danym kierunkiem 
studiów oraz projektu dyplomowego. Ponadto zestandaryzowana została liczba godzin zajęć z języka 
angielskiego, który stał się podstawowym językiem obcym na studiach licencjackich i inżynierskich. 

W latach 2011-2020 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przeprowadziła w PWSZ w Koninie kilkana-
ście akredytacji na prowadzonych kierunkach studiów, oceniając tym samym jakość kształcenia na 
uczelni. Wizytacje miały miejsce na następujących kierunkach: zarządzanie (2011/2012), mechanika 
i budowa maszyn (2012/2013, 2018/2019), budownictwo (2013/2014, 2015/2016), wychowanie fi-
zyczne (2013/2014, 2019/2020), praca socjalna (2015/2016), filologia (2016/2017, 2017/2018), bez-
pieczeństwo wewnętrzne (2017/2018), logistyka (2017/2018), pielęgniarstwo (2018/2019), finanse 
i  rachunkowość (2019/2020). Nie licząc dwóch akredytacji, które odbyły się w  roku akademickim 
2019/2020 i których rezultat nie jest jeszcze znany, prawie wszystkie kierunki uzyskały pozytywną 
ocenę jakości kształcenia. Przejściowe problemy na dwóch kierunkach, tj. budownictwie i filologii, 
zostały natomiast szybko zażegnane, dzięki czemu PKA ostatecznie wystawiła pozytywną ocenę.

dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie
prorektor ds. kształcenia
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Nowe zasady, 
nowe wyzwania
Działalność naukowa i wydawnicza

W kontekście tych zmian pojawiły się nowe wyzwania dla kadry dydak-
tycznej, naukowo-dydaktycznej, administracyjnej oraz wydawniczej. 

Pochylając się nad działalności naukową oraz wydawniczą, swoje reflek-
sje podzielę na dwie części. W  pierwszej omówię aktywność naukową, 

uwzględniając politykę władz uczelni, natomiast w drugiej nakreślę pracę wydawnictwa w perspek-
tywie krótkiego rysu historycznego oraz jego funkcjonowanie. 

Polityka naukowa
Zmiany w zakresie dydaktyki stały się wyznacznikiem wielu istotnych zmian w prowadzeniu działal-
ności naukowej. Dynamicznie rosnące aspiracje PWSZ w Koninie spowodowały potrzebę rozwoju 
sektora związanego z nauką. Stanowiło to olbrzymie wyzwanie dla naszych pracowników, którzy 
starali się wychodzić naprzeciw potrzebom kolejnych pokoleń studentów oraz lokalnemu środowi-
sku. Ponadto oczekiwania tak zwanych interesariuszy zewnętrznych wobec uczelni wywołały zmia-
ny w prowadzeniu działalności naukowej naszych pracowników. Warto zauważyć, że od momentu 
przejęcia sterów uczelni przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka rozpoczęło się kreowanie polityki na-
ukowej, która nie ogranicza się tylko do stymulowania rozwoju wiedzy praktycznej, ale do zwiększe-
nia liczby publikacji naukowych z uwzględnieniem innowacyjności prowadzonych badań. Główny 
nacisk położono na społeczny i ekonomiczny wymiar nauki „uprawianej” w PWSZ, który związany był 
i jest z tworzeniem warunków sprzyjających rozwijaniu działalności badawczo-dydaktycznej przez 
finansowanie udziału w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz wydawanie mo-
nografii w  PWSZ w  Koninie. Liczba wydanych publikacji na przestrzeni 9 lat sięgnęła 65 pozycji. 
Co istotne, są to monografie autorskie, wieloautorskie, wśród opracowań naukowych mamy wiele 
dyscyplin, jak zdrowie publiczne, kultura fizyczna, pedagogika, praca socjalna, mechanika, filologia 
germańska, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia itp. 

Na wymierną wartość zaangażowania naukowego pracowników znaczący wpływ miała polityka na-
ukowa prowadzona przez Jego Magnificencję, który przeznaczył i przeznacza środki finansowe na 
rozwój naukowy dzięki przyjęciu strategii finansowania awansów zawodowych. Warto podkreślić, że 
w okresie od 2011 do 2020 stopnie naukowe uzyskało czworo pracowników, dla których uczelnia 
jest podstawowym miejscem pracy. Są to: dr Ewa Janeczek, nauki o kulturze fizycznej, 2015; dr Anna 
Waligórska-Kotfas, nauki ekonomiczne, 2017; dr Klaudia Malikowska, nauki medyczne, 2018; dr hab. 
Artur Zimny, nauki ekonomiczne, 2018.

Warto zauważyć, że jednym z podstawowych mechanizmów rozwoju naukowego w PWSZ był i jest 
przyjęty model brytyjski, tzw. research assessment exercise, który stał się jednym z  podstawowych 
punktów odniesienia osiągnięć naukowych naszych pracowników. Ten model posłużył instytucjo-
nalnej ewaluacji nauki w innych krajach, a ta koncepcja przyczyniła się do zarządzania badaniami 
naukowymi, które w swych założeniach służyły praktycznemu ujęciu kształcenia. Co istotne, na wy-
działach wprowadzono zespoły badawcze powołane zarządzeniem rektora z 25 listopada 2014 r. 

Zmiany oferty edukacyjnej 
wpłynęły na działalność 
naukową oraz wydawniczą 
PWSZ w Koninie. Co istotne, 
podyktowane było to 
polityką rozwojową uczelni 
oraz dostosowaniem 
kierunków studiów do 
potrzeb regionu konińskiego. 
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Również 25 listopada 2014 roku Senat PWSZ w Koninie, na wniosek prof. dr hab. Mirosława Pawlaka, 
uchwalił tak zwane warunki prowadzenia prac badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Koninie. Warunki te określały prowadzenie prac badawczych, w których mogli uczestniczyć 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PWSZ w Koninie, w tym w ramach zespołów badawczych po-
woływanych przez rektora. Decyzje te wynikały z potrzeby lepszego zrozumienia instytucjonalnych 
uwarunkowań rozwoju działalności naukowej pracowników. Przykładem tego są między innymi 
organizowane na uczelni konferencje naukowe, ogólnopolskie i międzynarodowe, oraz różnorakie 
przedsięwzięcia popularyzatorskie. Na przestrzeni dziewięciu lat na trzech wydziałach zorganizowa-
no blisko 30 konferencji naukowych, w tym międzynarodowe. Wiele z podjętych działań naukowych 
– konferencyjnych – wpisało się w naukowy krajobraz PWSZ w Koninie, np. „Zbliżenia”, gdzie głów-
nymi prelegentami są nie tylko nasi pracownicy, ale i goście z innych uczelni krajowych i zagranicz-
nych. Innymi istotnymi przedsięwzięciami naukowymi są np. konferencje „Współczesne wyzwania 
w logistyce”, „Zdrowie – Sport – Uroda” oraz „Classroom-oriented research: Towards effective learning 
and teaching”, „Focus on the learner: Contributions of individual differences to second language 
learning and teaching”.

Czasopisma i monografie
Ważnym elementem rozwoju naukowego naszej uczelni było powołanie czasopism naukowych. 
Jego Magnificencja wielokrotnie podkreślał, że czasopisma są wartością świadczącą o działalności 
naukowo-badawczej uczelni. W wyniku tego zostały powołane cztery czasopisma. Konińskie Studia 
Językowe, powstały jako pierwsze, następnie Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Konińskie Stu-
dia Techniczne i Konińskie Studia o Kulturze Fizycznej. Niestety, te dwa ostatnie, z uwagi na brak zainte-
resowania autorów, zostały zlikwidowane. Natomiast Konińskie Studia Językowe, ze względu na swój 
charakter oraz poziom naukowy, otrzymały dofinansowanie de minimis w konkursie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo publikuje prace badaczy z zakresu szeroko rozumianej 
filologii, a co najważniejsze – w przeważającej większości są to publikacje autorów z całego świata. 
Natomiast Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne skierowane są do społeczności badawczej regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej. Oba czasopisma indeksowane są w bazach EBSCO, CEOLL, Pol-In-
dex, Index Copernicus, Erih Plus, CEJSH. W obu przypadkach redaktorzy naczelni, KSJ – prof. dr hab. 
Mirosław Pawlak, KSSE – dr hab. Jakub Bartoszewski, dążą do uwieńczenia rozwojowego czasopism 
przez zaindeksowanie periodyków w bazach SCOPUS i WoS.
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Idąc dalej, nie sposób pominąć faktu, że Jego Magnificencja nie-
ustannie realizował politykę naukową wynikającą ze zmian prawa 
w szkolnictwie wyższym. Co ciekawe, zmiana modelu instytucjo-
nalnej ewaluacji nauki odbiła się szerokim echem w PWSZ. Wielu 
nauczycieli pytało o specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz 
kryteria oceny. Prof. dr hab. Mirosław Pawlak jako czynny nauko-
wiec zachęcał do prowadzenia badań interdyscyplinarnych na 
wysokim poziomie, a także zwiększał, jeśli idzie o kryteria oceny, 
nacisk na znaczenie i wpływ działalności naukowej na funkcjono-
wanie społeczeństwa i  gospodarki. Skutkowało to przygotowy-
waniem monografii punktowanych wieloautorskich i  autorskich 
naszych pracowników, np. w  2014 roku wydano: „Aktualne pro-
blemy budownictwa. Architektura, projektowanie, technologia”, 
red. Robert Ast, „Zbliżenia. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, 
translatologia”, red. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka, 
„Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i  regionów”, 
red. Artur Zimny, „Współczesne problemy zarządzania – dylematy 
i propozycje rozwiązań”, red. Roma Fimińska-Banaszyk, zaś w 2015 
i kolejnych latach wydano: Krzysztof Borowski, „Podstawy rysunku 
odręcznego z  elementami geometrii wykreślnej”, „Wybrane pro-
blemy i wyzwania społeczne. Filozofia – Psychologia – Socjologia 
– Demografia – Ekonomia społeczna”, red. Jakub Bartoszewski, 
Jakub Bartoszewski, „Psychoterapia możliwości. Teoria i praktyka”. 
Oczywiście nie sposób wymienić tutaj wszystkich monografii. 
W centrum działalności naukowej naszej uczelni znalazły się rów-
nież wartości związane z uspołecznieniem w postaci promowania 
nauki w szkołach średnich. Nasi 
wykładowcy w  ramach swych 
obowiązków odwiedzali szkoły, 
realizując zadania uspołecznie-
nia i propagowania działalności 
naukowej oraz promocyjnej. 

Po zmianach ustawowych, wynikających z przyjęcia tzw. Konsty-
tucji dla nauki, pojawiły się nowe wyzwania oraz nowe zasady, 
które pozwoliły analizować i  oceniać wielowariantowo rezultaty 
działalności naszej jednostki pod względem naukowym. Pozwo-
liło to również odnieść się do efektywności wykorzystania zaso-
bów materialnych i niematerialnych naszej uczelni, np. w postaci 
wydawanych przez nasze wydawnictwo monografii, czasopism 
naukowych KSJ i KSSE, konferencji organizowanych przez pracow-
ników naszej uczelni oraz publikacji naukowych w  periodykach 
krajowych i zagranicznych.

Reasumując, polityka naukowa prowadzona w PWSZ przez prof. 
dr hab. Mirosława Pawlaka potwierdzała przyjęte założenia za-
rządzania uczelnią z uwzględnieniem rozwoju naukowego kadry 
dydaktycznej i  naukowo-dydaktycznej, a  w  późniejszym okresie 
badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej. 

dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ w Koninie
redaktor naczelny Wydawnictwa PWSZ w Koninie
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dr Jakub Bielak
redaktor naczelny w latach 2016-2018

dr Marta Woźnicka
redaktor naczelna w latach 2018-2019

dr hab. Jakub Bartoszewski,
prof. PWSZ w Koninie
redaktor naczelny w latach 2019-2020
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Klucz
do społecznego rozwoju

Współpraca międzynarodowa 

Jak się okazało już po kilku latach od wdrożenia jej założeń, współpraca 
międzynarodowa stała się jednym z kluczowych obszarów, które nadały 
nową rangę, umocniły markę uczelni w Polsce i na świecie.

Statystyka odzwierciedla rozmiar współpracy międzynarodowej PWSZ 
w Koninie i stawia naszą uczelnię na jednym z ważnych miejsc w porówna-
niu z innymi uczelniami o podobnej wielkości. Bez wątpienia jest to skala, 
dzięki której możemy być w czołówce szkół wyższych zabiegających o roz-

wój współpracy międzynarodowej jako ważnego ogniwa w  procesie kształcenia studentów. Aby 
uświadomić sobie faktyczny rozmiar współpracy międzynarodowej, należy osadzić liczby w konkret-
nych kontekstach. Wartości liczbowe porządkują przekaz informacji. 

Ostatnie dziewięć lat 
w historii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie otworzyło przed 
społecznością akademicką 
nowe perspektywy i nowe 
możliwości w wielu 
dziedzinach. Nie inaczej 
było w przypadku niezwykle 
dynamicznego rozwoju 
współpracy międzynarodowej.
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W ramach programu Erasmus+ PWSZ w Koninie podpisało 85 umów z krajami europejskimi, pięć 
z  krajami pozaeuropejskimi – Azerbejdżanem, Chinami, Kazachstanem, Tajwanem i  Ukrainą, oraz 
14 międzynarodowych o współpracy z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi . Tylko w ostatnich 
trzech latach uczelnia zawarła 25 porozumień Erasmus+ z krajami europejskimi, w tym z kilkoma 
uczelniami tureckimi, włoskimi, hiszpańskimi, pięć z krajami pozaeuropejskim oraz siedem między-
narodowych z uczelniami w Australii, Stanach Zjednoczonych, Turcji, na Ukrainie, Białorusi i w Moł-
dawii. 

Aby współpraca istniała nie tylko na papierze, niezbędne jest budowanie kontaktów, które przekła-
dają się na relacje społeczne, na budowanie sieci „dobrych”, efektywnych połączeń międzyuczelnia-
nych. Umowy w ramach programu Erasmus+ umożliwiają zarówno wyjazdy semestralne naszych 
studentów i  przyjmowanie studentów zagranicznych, jak i  wymianę kadry akademickiej i  kadry 
administracyjnej. Intensyfikacja różnorodności zawieranych umów stawała się z  czasem wprost 
proporcjonalna do wzrostu zainteresowania możliwościami, które z  nich wynikają. I  tak, w  roku 
akademickim 2011/2012 dziesięciu studentów zagranicznych spędziło semestr w PWSZ w Koninie, 
podczas gdy w roku 2019/2020 było ich już 88, w ostatnich dziewięciu latach w PWSZ w Koninie 
studiowało 506 studentów z zagranicy. Warto tu wspomnieć o tych studentach, którzy wybierają 
PWSZ w Koninie poza dofinansowaniem z dostępnych programów. Są to m.in. studenci z Ukrainy 
i Słowacji, dla których nasza uczelnia stała się miejscem zdobycia wykształcenia. 

Ponad 30 nauczycieli akademickich, którzy wyjechali na krótkoterminowe pobyty powiązane z reali-
zacją zajęć, wybierało przede wszystkim uczelnie we Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Słowacji, 
Chorwacji i na Litwie. Podobne kierunki cieszyły się popularnością wśród pracowników administra-
cji, spośród których do tej pory 14 zdecydowało się na pobyt stażowy na wybranej uczelni. Zarówno 
pracownicy, jak i  studenci PWSZ w  Koninie, którzy wyjeżdżają na semestr na studia lub praktyki, 
otrzymują zgodnie z zarządzeniem rektora dofinansowanie kosztów podróży. Tylko w ciągu trzech 
lat 26 naszych studentów zdecydowało się na wyjazd semestralny, a 25 zrealizowało praktyki zagra-
niczne. 
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Uczelnia obecnie realizuje pięć porozumień z Narodową Agencją Programu Erasmus+ (3 Erasmus+ 
i  dwie POWER). W  ich obrębie możliwe jest finansowanie mobilności studentów i  pracowników 
PWSZ w  Koninie. Ponadto uczelnia wystąpiła o  nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 
(ECHE) na lata 2021-2027. Karta Erasmusa stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współ-
pracy europejskiej i  międzynarodowej, które instytucja szkolnictwa wyższego (ISW) podejmuje, 
uczestnicząc w programie. Na początku 2020 roku uczelnia uruchomiła, poza wersją angielską, pod-
stronę PWSZ w Koninie w językach rosyjskim i ukraińskim, aby uczynić ofertę bardziej dostępną dla 
studentów spoza programu Erasmus+.

Osobne zagadnienie na mapie aktywności międzynarodowej stanowi program Erasmus+ KA107. 
Jest to program umożliwiający wymianę studentów i  pracowników uczelni w  ramach współpra-
cy prowadzonej z  krajami spoza UE (kraje partnerskie z  innych regionów świata). Wnioski w  tym 
programie składają tylko kraje programu (państwa UE). Kraje partnerskie podzielone są na regio-
ny, z których każdy ma określoną pulę środków, zwanych kopertą budżetową. Koperty budżetowe 
wskazują prognozowaną wysokość budżetu dla wnioskującego kraju programu (np. Polski). Wnioski 
są oceniane według kryterium jakościowego przez ekspertów zewnętrznych Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+, którzy sprawdzają m.in. czy zaplanowane mobilności są zgodne ze strategią 
umiędzynarodowienia uczelni (wnioskującej i  partnerskiej) i  czy zostały zaplanowane w  sposób 
umożliwiający ich poprawną realizację. Oceniana jest również jakość ustaleń dotyczących współ-
pracy między uczelniami (wnioskującą i uczelnią z kraju partnerskiego). W konkursie KA107 2019 
nasza uczelnia spełniła kryteria naboru, dzięki czemu otrzymała dofinansowanie z czterech kopert 
budżetowych: Partnerstwa Wschodniego (Azerbejdżan, Ukraina), Azji Centralnej (Kazachstan), Azji 
(Chiny) i Azji – krajów uprzemysłowionych (Tajwan).

Imponująca statystyka buduje ramy i tworzy przestrzeń do działania. Prawdziwym wyzwaniem dla 
jednostek organizacyjnych, pracowników i  studentów jest wypełnienie umów treścią, wdrożenie 
zapisów i osadzenie ich w realnej przestrzeni. Wiele dobrych doświadczeń potwierdza, że jest to nie 
tylko możliwe, ale że od wymiany dydaktycznej, administracyjnej czy wyjazdu na studia, od wymia-
ny dobrych praktyk i pierwszego spotkania może rozpocząć się wymierna współpraca na różnych 
szczeblach. Przykładem jest choćby współpraca naukowa – nawiązane kontakty umożliwiają zapro-
szenie wybitnych przedstawicieli nauki na konferencje, wspólne badana naukowe i publikowanie 
wyników w punktowanych czasopismach międzynarodowych. W tym wymiarze współpraca mię-
dzynarodowa miała wymierny wpływ na rozwój choćby Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych (wcześniej: Wydziału Filologicznego), który ma na swoim koncie obok „wspólnych” publikacji 
naukowych, wykłady plenarne wybitnych językoznawców i  literaturoznawców na konferencjach 
naukowych organizowanych przez wydział. Niezwykłe znaczenie w obszarze wymiany doświadczeń 
dydaktycznych ma prowadzenie zajęć przez nauczycieli spoza Polski w ramach programu dla profe-
sorów wizytujących. Od początku funkcjonowania kierunku „filologia” w każdym roku akademickim 
przynajmniej jeden wykładowca zagraniczny prowadził zajęcia dla studentów naszej uczelni. 

Formy współpracy mogą przybierać zaskakujące wymiary i – jak pokazuje doświadczenie – wiele jest 
możliwości w ramach standardowych umów międzynarodowych. Przykładem jest choćby współ-
praca z Wyższą Szkołą Administracji w  Miśni/Niemcy (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildung-
szentrum), z której korzyści czerpią zwłaszcza studenci. Niemiecka uczelnia organizuje raz na dwa 
lata Międzynarodową Letnią Akademię, w ramach której na tygodniowy pobyt zaprasza studentów 
uczelni partnerskich (w 2018 r. było ośmiu studentów z naszej uczelni). Letnia akademia to zajęcia, 
wykłady, ale przede wszystkim dialog międzyuczelniany i międzykulturowy, wycieczki kulturoznaw-
cze, czyli multijęzyczność oraz multikulturowość w jednym. Współpraca z uczelnią w Miśni jest o tyle 
nietypowa, że wykładowcy w ramach programu Erasmus+ przyjeżdżają do naszej uczeni i prowadzą 
zajęcia w ramach tzw. Szkoły Prawa Niemieckiego – zajęć wykładowych i warsztatowych, które dla 
językoznawców mają wartość pracy z  językiem specjalistycznym, a studentom innych kierunków 
umożliwiają zapoznanie się z podstawami porządku prawnego w Niemczech. To również naturalna 
możliwość, dla naszych studentów, poznania i porównania systemu funkcjonowania szkół wyższych 
w Polsce i innym kraju, systemu praktyk, programów dla absolwenta. 

Czy uczelnie zawodowe potrzebują współpracy międzynarodowej? Bez wątpienia tak. Efektywne 
wdrażanie praktycznego kształcenia bez poznawania innych języków, kultur, systemów jest nie-
możliwe. Tak jak dla uczelni akademickiej internacjonalizacja jest warunkiem rozwoju naukowego, 
tak dla uczelni zawodowej stanowi urzeczywistnienie jej praktycznego charakteru i przygotowania 
absolwenta do wejścia na nie tylko lokalny, ale i globalny rynek pracy. Proces umiędzynarodowie-
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nia uczelni w  latach 2011-2020 doprowadził PWSZ w  Koninie do rozwoju marki rozpoznawalnej 
w wielu uczelniach na świecie, kojarzonej z wysokim poziomem dydaktyki i działalnością naukową 
o charakterze wdrożeniowym. To niewątpliwie sukces PWSZ w Koninie jako uczelni i społeczności 
akademickiej, który wymagał perspektywicznego planowania i konsekwencji w działaniu. To klucz 
do rozwoju społecznego, któremu szkoła wyższa powinna służyć. O takiej uczelni warto myśleć, taką 
uczelnię wspierać i rozwijać.

dr Anna Stolarczyk-Gembiak
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
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Różne wymiary 
współpracy
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Formalnym wyrazem takiej współpracy była działalność Konwentu PWSZ 
w Koninie, który – oprócz władz uczelni i studentów – skupiał przedstawi-
cieli władz samorządowych, przedsiębiorstw oraz uczelni partnerskich. Do 
kompetencji konwentu należało m.in. opiniowanie spraw odnoszących 
się do tworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz określanie rozmiarów 
kształcenia; współdziałanie w realizacji projektów naukowo-badawczych; 
współdziałanie w  organizacji praktyk zawodowych studentów; współor-
ganizowanie seminariów, konferencji, warsztatów; wsparcie merytoryczne 
i finansowe inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych inicjatyw gospo-

darczych uczelni. Funkcję przewodniczącego konwentu zarówno w kadencji 2011-2015, jak i w ka-
dencji 2015-2019 sprawował dr Wiesław Steinke.
 
W  roku 2011 zostały powołane rady programowe dla poszczególnych kierunków, a  w  roku 2013 
JM Rektor zainicjował działalność Rady Programowej PWSZ w Koninie. Zarówno Rada Programo-
wa PWSZ w Koninie, jak i rady programowe kierunków były organami opiniodawczo-doradczymi. 
Zasadniczym celem jej działania było wskazywanie przedsięwzięć mających na celu rozwój nowo-
czesnego systemu edukacji poprzez wzmocnienie współpracy z otoczeniem społecznym i gospo-
darczym, co z kolei miało ułatwić transfer wiedzy i innowacji do praktyki. W głównych zadaniach rady 
mieściło się m.in. proponowanie możliwości dopasowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb 
rynku pracy; zapewnienie dostępu do praktycznego przygotowania zawodowego studentów oraz 
inicjowanie dla nich działań proprzedsiębiorczych. Natomiast do zadań rad programowych kierun-
ków należało przede wszystkim kształtowanie, przy udziale interesariuszy zewnętrznych, koncepcji 
kształcenia na danym kierunku studiów, w  szczególności poprzez wskazywanie pożądanych dla 
przyszłych absolwentów umiejętności i kompetencji, oraz sugerowanie modyfikacji w celu dosko-
nalenia programu i procesu kształcenia. W skład Rady Programowej PWSZ w Koninie oraz rad pro-
gramowych kierunków weszli nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci oraz przedstawiciele 
jednostek otoczenia społeczno-gospodarczego. Rada programowa uczelni formalnie została odwo-
łana 26 listopada 2018 roku, natomiast rady programowe kierunków zakończyły swoją działalność 
30 września 2019 roku. Obecnie dyskusja nad koncepcją kształcenia, dostosowaną do potrzeb oto-
czenia społeczno-gospodarczego i wymogów rynku pracy, odbywa się w ramach kolegiów wydzia-
łów. Są to ciała opiniodawczo-doradcze, w których reprezentowani są zarówno interesariusze we-
wnętrzni, a więc dziekan, kierownicy katedr, studenci, jak i zewnętrzni, czyli przedstawiciele instytucji 
i przedsiębiorstw współpracujących z wydziałem.

W  roku 2016 rozpoczęła swoje funkcjonowanie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie Rada Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych. W  jej skład, oprócz władz uczelni, weszło 
21 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Konina i subregionu konińskiego. Było to kolejne ciało 
opiniodawczo-doradcze, które miało za zadanie zbliżyć środowisko szkolne z regionu konińskiego 
do naszego środowiska akademickiego oraz wspierać rozwój dydaktyczny, naukowy, materialny i or-
ganizacyjny szkół ponadgimnazjalnych i uczelni. Rada Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
PWSZ w Koninie zakończyła działalność 20 lutego 2019 r.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od wejścia w życie tzw. Konstytucji dla Nauki (Ustawa 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) 

W latach 2011-2020 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa ugruntowała 
swoją pozycję uczelni 
mającej ścisłe relacje 
z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w wymiarze 
nie tylko lokalnym, ale 
również regionalnym.  
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w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie od 22 stycznia 2019 r. funkcjonuje Rada Uczelni 
PWSZ w Koninie. Ustawowo rada jest trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organem uczel-
ni. W założeniu radę mają współtworzyć osoby spoza wspólnoty akademickiej, co powinno znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w nowej, twórczej perspektywie spojrzenia na problemy uczelni. Do składu 
Rady Uczelni PWSZ w Koninie powołanych zostało zatem trzech członków wspólnoty uczelni, trzech 
członków spoza wspólnoty uczelni oraz przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Koninie, 
a na funkcję przewodniczącego rady wybrany został dr Sebastian Łukaszewski. Do kompetencji rady 
należy m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie 
gospodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią oraz wskazywanie kandydatów na rektora, po 
zaopiniowaniu przez senat.
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Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym w latach 2011-2020 miała nie tylko wymiar formalny i zinstytucjonalizowany, który miał postać 
ciał opiniotwórczych i doradczych. Wspólne działania podejmowane z podmiotami gospodarczymi, 
przedsiębiorstwami, instytucjami, jednostkami samorządu czy organizacjami pozarządowymi mia-
ły przede wszystkim charakter utylitarny, a tym samym poprzez efekt synergii przedkładały się na 
rozwój kapitału ludzkiego i społecznego w mieście i regionie. Wśród przykładów takiej współpracy 
należy wymienić przede wszystkim:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach przez praktyków, czynnych 

zawodowo specjalistów w  danej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie, co wy-
posaża studentów w  odpowiednią wiedzę i  umiejętności, a  następnie sprzyja podjęciu pracy 
związanej z ukończonym kierunkiem studiów;

• możliwość uczestnictwa studentów w praktykach, szkoleniach, warsztatach, debatach, wizytach 
studyjnych i spotkaniach odbywających się w siedzibach interesariuszy, m.in. w takich podmio-
tach, jak Aluminium Konin-Impexmetal S.A., Bank Spółdzielczy w Koninie, Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Koninie, Centrum Medycyny Paliatywnej MaxMed1 w Koninie, Fermintrade, Gru-
pa KON-PLAST Sp. z o.o. Sp. k, HORTIMEX Plus Sp. z o.o. Sp. k., Konimpex S.A., Komenda Miejska 
Policji w Koninie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Konińska Izba Gospo-
darcza, KON-WIND, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne 
w Koninie, Kole, Słupcy, Turku, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Promag S.A. 
w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., Przedsiębiorstwo Ser-
wisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, REMAL Sp. z o.o., Scania Production Słupsk S.A., 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koninie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dra Ro-
mana Ostrzyckiego w Koninie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, co wpłynęło pozytywnie na upraktycznienie kształcenia i pozwoliło studentom na osią-
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gnięcie dodatkowych efektów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności i kompetencji;
• opcja podjęcia studiów dualnych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studia dualne to 

nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z  pracą zawodową, są 
najlepszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy dla pracodawców jako alternatywna forma 
pozyskania pracowników, a dla studentów to szansa na zdobycie doświadczenia praktycznego. 
Współpraca prowadzona jest z następującymi przedsiębiorstwami: Elektrobudowa S.A. Oddział 
Spółki Rynek Dystrybucji Energii, VKF Spork Heine Renzel sp. z o.o., USŁUGI ŚLUSARSKIE – CUT 
STEEL dr inż. Piotr Siwak, Impexmetal S.A. Aluminium Konin, Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., 
Roland International Polska Sp. z o.o., Kramp Sp. z o.o.;

• badania prowadzone przez studentów na rzecz Urzędu Miasta w Koninie na przełomie sierpnia 
i września 2016 roku. Próba badawcza objęła 500 respondentów obsługiwanych w 13 wydziałach 
magistratu, ankietowani oceniali organizację obsługi urzędu, kompetencje i  fachowość urzęd-
ników, szybkość i sprawność załatwiania spraw oraz kulturę osobistą i stosunek do interesanta. 
Wynik badania wpłynął na usprawnienie funkcjonowania urzędu;

• projekt "Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele", autorstwa dr. hab. Jana Grzesiaka, 
prof. PWSZ w Koninie, realizowany w PWSZ w Koninie w partnerstwie z Miastem Konin w latach 
2010-2015; głównym celem projektu było podnoszenie jakości studenckich praktyk zawodo-
wych poprzez przygotowanie (kursy, szkolenia, seminaria i konferencje) kadry profesjonalnych 
opiekunów praktyk i mentorów praktyk nauczycielskich; beneficjentami projektu byli studenci 
przygotowujący się do zawodu nauczyciela na kierunkach pedagogika oraz filologia; do współ-
pracy w realizacji założeń projektu zaangażowani zostali w roli opiekunów praktyk studenckich 
nauczyciele prawie wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli w Koninie, oraz kilku wybra-
nych placówek w powiecie konińskim; przyczyniło się to do zacieśnienia współpracy z placówka-
mi, które były interesariuszami zewnętrznymi obu kierunków;

• projekt "Klasa Akademicka" – projekt kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który 
miał na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych; realizowany był w formie 
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cyklicznie odbywających się wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników badaw-
czo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni dla uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w Koninie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie;

• projekt "Akademia Młodego Studenta" – projekt adresowany w szczególności do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, realizowany w formie warsztatów, ideą projektu jest rozwijanie u dzieci 
i młodzieży postaw twórczych, popularyzacja edukacji ukierunkowanej na kształcenie praktycz-
ne oraz wzbudzanie zainteresowania zagadnieniami naukowymi; w latach 2011-2020 Akademia 
Młodego Studenta odbywała się kilkukrotnie w każdym roku akademickim na każdym kierunku 
studiów i brali w niej udział nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych, lecz również ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjów;
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• wykłady otwarte o charakterze popularyzatorskim oraz warsztaty językowe prowadzone przez 
nauczycieli akademickich w licznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych miasta i subregionu konińskiego, oraz na uniwersytetach trze-
ciego wieku w Koninie, Rychwale i Rzgowie;

• inicjowanie wydarzeń kulturalnych, promujących sztukę oraz popularyzujących czytelnictwo 
przy współudziale Fundacji ABCXXI, Fundacji „Festina Lente”, Galerii Centrum Kultury i Sztuki „Wie-
ża Ciśnień” w Koninie, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Nauczycieli Twórczych;

• czynna działalność charytatywna i pomocowa studentów na rzecz środowiska lokalnego, szcze-
gólnie w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych we współpracy z Bankiem Żywności, Cen-
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trum Wspierania Rodzin „Swoboda”, domami dziecka w Nowym Świecie i Turku, Domem Pomocy 
Społecznej w Strzałkowie, Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Fundacją Mielnica, 
Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i  Młodzieży „Otwarcie”, Fundacją „Mam Marzenie”, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w  Koninie, Pogotowiem Opiekuńczym w  Koninie, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, 
konińskimi oddziałami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Za-
kładem Poprawczym w Witkowie;

• organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i promującym 
kulturę fizyczną (m.in. zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, turnieje siatkówki plażowej, za-
jęcia szkoleniowe z nordic walking dla seniorów w ramach projektu „Złota jesień życia”), które 
to wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz miasta i  regionu, a przygotowywane były wraz 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Koni-
nie, Polskim Towarzystwem Krajoznawczo-Turystycznym, Lokalną Organizacją Turystyczną oraz 
z Urzędem Miejskim w Koninie i Starostwem Powiatowym w Koninie.

W kontekście współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w latach 2011-2020 znamienne 
są dane dotyczące liczby zawartych porozumień o współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz 
liczby wydarzeń zorganizowanych wspólnie z tymi podmiotami. W ciągu dziewięciu lat sprawowa-
nia funkcji rektora prof. dr hab. Mirosław Pawlak podpisał blisko 50 porozumień o współpracy uczelni 
z interesariuszami zewnętrznymi. W tym czasie odbyło się również ponad 800 wspólnych wydarzeń 
mających na celu budowanie właściwych relacji i wzmocnienie istniejących już więzi z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Przytoczone powyżej liczby świadczą dobitnie o niezwykle dobrych re-
lacjach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z interesariuszami zewnętrznymi, przed-
siębiorstwami, instytucjami, placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, służbami, jednostkami ad-
ministracji rządowej i samorządu terytorialnego, oraz organizacjami pozarządowymi. Potwierdza to 
również prowadzony cyklicznie monitoring oczekiwań jednostek otoczenia samorządowego, go-
spodarczego i naukowego wobec uczelni.

Dążenie do ponadregionalnej współpracy z  otoczeniem przejawiało się również w  wymiarze na-
ukowym przez podejmowanie wspólnych działań, takich jak konferencje, seminaria i  publikacje, 
m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie, Politech-
niką Łódzką, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczo-Huma-
nistycznym w  Siedlcach, Wydziałem Zarządzania i  Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Collegium Bobolanum w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Wydziałem Peda-
gogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Akademią 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską.

Ukoronowaniem niniejszej współpracy ze szkołami wyższymi jest powstanie w  2018 roku Związ-
ku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, w skład którego oprócz Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie wchodzą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegiel-
skiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 
Państwowa Uczelnia im. Stanisława Staszica w Pile. Celem działalności związku jest m.in. wspólne 
aplikowanie o fundusze zewnętrzne i realizowanie projektów o charakterze dydaktycznym i nauko-
wo-badawczym; stwarzanie warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i  prac 
rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów; moni-
torowanie karier zawodowych absolwentów i śledzenie potrzeb rynku pracy w celu właściwego do-
stosowania kierunków studiów i programów kształcenia; działanie na rzecz społeczności lokalnych 
i  regionalnych. Pierwsze posiedzenie Rady Związku miało miejsce 6 listopada 2018 r. w  siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 
roku prof. dr hab. Mirosław Pawlak sprawuje funkcję przewodniczącego związku.

Współpracę uczelni z  otoczeniem społeczno-gospodarczym najlepiej podsumowała konferencja 
poświęcona znaczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w procesie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego subregionu konińskiego. Konferencja odbyła się 29 maja 2018 roku i wpisała 
się w kalendarz obchodów 20-lecia istnienia uczelni. Celem konferencji było nie tylko podsumo-
wanie doświadczeń w zakresie roli i znaczenia kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych, 
ale przede wszystkim podziękowanie interesariuszom zewnętrznym, współpracującym na co dzień 
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z  uczelnią i  mającym swój znaczący udział w  jej rozwoju oraz kształtowaniu oferty edukacyjnej. 
Wśród wyróżnionych osób znaleźli się przedsiębiorcy, kadra zarządcza i pracownicy placówek oświa-
towych, medycznych, instytucji publicznych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych. Jak 
podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie: – Bez współ-
pracy z najbliższym otoczeniem społeczno-gospodarczym nie moglibyśmy funkcjonować. Statuetki 
i listy z podziękowaniami wyrażają naszą wdzięczność, bo to Państwo umożliwiają nam otwieranie 
nowych kierunków, prowadzenie praktyk. Dzięki Wam nasi studenci mogą zdobywać umiejętności 
praktyczne i przygotowywać się do pracy.

dr Anna Waligórska-Kotfas
dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno-Technicznych
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Na każdej płaszczyźnie
Działalność studentów PWSZ w Koninie 

Jego członkowie czynnie uczestniczą też w wielu komisjach, np. stypen-
dialnej, w  której mają wpływ na określenie kryteriów przydzielania sty-
pendiów naukowych, czy socjalnej, dzięki której mniej zamożni studenci 
mogą kontynuować naukę. 

W działalności Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie należy wskazać 
na trzy kluczowe obszary, to jest organizacyjny, dydaktyczny i naukowy. 

W działalności organizacyjnej wymienić można m.in. tworzenie regulami-
nu samorządu, który uwzględnia wszystkie oczekiwania i  potrzeby spo-
łeczności studenckiej oraz organizowanie różnych inicjatyw umożliwiają-
cych ich integrację. Wraz ze studenckimi kołami naukowymi organizuje 

wiele przedsięwzięć. Największą i najbardziej znaną są juwenalia. Poza symbolicznym przekazaniem 
studentom przez władze uczelni i samorządu Konina kluczy do bram miasta, odbywają się liczne wy-
darzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w mieście. Warto wspomnieć 
o  koncertach znanych artystów, występach kabaretów, warsztatach teatralnych, malarskich oraz 
muzycznych, konkursach, wyborach Miss i Mistera PWSZ w Koninie, zawodach sportowych, akcjach 
charytatywnych oraz wielu innych atrakcjach dla wszystkich studentów naszego miasta. Istotne są 
również liczne działania wolontaryjne na potrzeby społeczności Konina oraz innych organizacji, np. 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcji charytatywnych. 

Jeśli chodzi o dydaktykę, wspomnieć należy o działaniach związanych z organizacją szkoleń na temat 
praw i obowiązków studenta, ale też uczestnictwie w licznych szkoleniach i spotkaniach z przedsta-
wicielami z  otoczenia zewnętrznego, które mają na celu pogłębianie praktycznych umiejętności 
typowych dla danego kierunku. 

W zakresie działalności naukowej wskazać należałoby czynne uczestnictwo w sympozjach oraz kon-
ferencjach. Naukowe aspekty działalności samorządu i społeczności studenckiej obejmują również 
publikacje artykułów naukowych oraz innych tekstów o charakterze popularnonaukowym.

Aktywność samorządu studentów przejawia się także w pomocy w  licznych wydarzeniach uczel-
nianych, np.  absolutoriach, dniach adaptacyjnych, drzwiach otwartych oraz szeroko rozumianych 
działaniach związanych z promocją uczelni. 

Studenci naszej uczelni, poza obowiązkowymi zajęciami, mogą poszerzać swoje horyzonty przez 
rozwijanie zainteresowań i pasji dzięki uczestnictwu w wielu kołach naukowych. Ich powstawanie 
było związane z uruchamianiem nowych kierunków. Zakres i warunki funkcjonowania regulują ich 
wewnętrzne statuty. Warto podkreślić, że każde koło włącza się w  działania uczelniane, tj. drzwi 
otwarte, absolutoria, akademie młodego studenta i wiele innych ważnych wydarzeń, które wpływają 
i kształtują pozytywny wizerunek uczelni. 

Ponieważ w minionych latach struktura uczelni się zmieniała, poszczególne koła naukowe przypi-
sywane były do odpowiednich wydziałów bądź instytutów. Jednostki te sprawowały pieczę nad 

Działalność studentów 
jest widoczna na wielu 
płaszczyznach. Swoje pasje 
i zainteresowania rozwijają 
w kołach naukowych, 
natomiast przez działania 
w samorządzie studenckim 
reprezentują interesy 
wszystkich studentów, 
zarówno wewnątrz uczelni, 
jak i poza nią, m.in. w takich 
organach kolegialnych, 
jak senat czy rada uczelni. 
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poprawnym ich funkcjonowaniem oraz wyznaczały osoby odpowiedzialne za ich merytoryczną 
działalność. 

Do istotnych organizacji zrzeszających studentów związanych z  kierunkami społecznymi zaliczyć 
można SKN: „Pegaz”, „Wizja”, „Młodych Pedagogów”, Klub Wolontariuszy, Uczelniane Koło Honoro-
wych Dawców Krwi PCK przy PWSZ w Koninie, „Bastion”, „Politologów” oraz „Myśli Politycznej”. Do 
ważniejszych zadań, jakie realizowały zaliczyć należy wykłady otwarte, akcje charytatywne, festyny, 
happeningi, spotkania świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych, studenckie konferencje naukowe, 
cykliczne spotkania z książką, kiermasze świąteczne, zbiórki krwi, wystawy i konkursy fotograficzne. 
Członkowie tych kół naukowych oraz inni zainteresowani studenci brali też czynny udział w różnych 
akcjach organizowanych przez samorządy terytorialne lub organizacje o zasięgu ogólnopolskim, np. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konferencje naukowe, szkolenia i seminaria. 
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Z kolei studenci z kierunków związanych z naukami humanistycznymi rozwijają swoje pasje w SKN 
„Germanistów” i SKN „Cooltura”. Działanie i uczestnictwo w tych kołach ma na celu poszerzanie wie-
dzy i zdobywanie doświadczeń rozwijających kompetencje językowe oraz propagowanie szeroko 
pojętej kultury innych krajów, typowych dla kierunku, co wpływa na wartość poznawczą. 

W obszarze nauk ekonomicznych na uczelni funkcjonują studenckie koła naukowe „Controling”, „Log-
Trip”, „Be Creative”, „Praktycznie o biznesie” oraz sekcja „SIFE”. Koła współpracują z podmiotami i instytu-
cjami z regionu konińskiego. Celem podejmowanych inicjatyw jest rozwijanie zainteresowań kierun-
kowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz prowadzenie badań na rzecz społeczności 
lokalnej. Rezultatem ich działalności jest realizacja własnych projektów oraz prowadzanie szkoleń 
dotyczących przedsiębiorczości. Studenci biorą udział w wykładach, sympozjach oraz studenckich 
konferencjach naukowych.

SKN „Protect Our Planet”, „Brand of Builders” oraz „NOT” to organizacje studenckie związane z naukami 
technicznymi. Dzięki bogatemu zapleczu technicznemu uczelni członkowie tych kół mają możliwość 
prowadzenia doświadczeń i badań w zakresie ochrony środowiska, ekologii oraz technologii oczysz-
czania wód w dobrze wyposażonych laboratoriach. Często są to badania zespołowe, które służą rów-
nież promowaniu i kształtowaniu zrównoważonego rozwoju Konina. 

Niewątpliwie ważną rolę w aktywności studenckiej odgrywa sport. Organizacje związane ze zdro-
wiem i aktywnością fizyczną to  SKN „Altius” i „Awokado” oraz AZS PWSZ w Koninie. 

Do organizacji, które znacząco wpłynęły na wizerunek uczelni, należy zaliczyć także Chór Akademicki 
PWSZ w Koninie, który jest jedną z naszych najstarszych organizacji studenckich. Działalność chóru 
służy rozbudzaniu miłości do muzyki i kształtowaniu umiejętności artystycznych i wokalnych. Dzię-
ki chórowi uczelnianemu wszystkie inauguracje, absolutoria i koncerty świąteczne mają niebanalną 
oprawę muzyczną. 

Wszystkie studenckie koła naukowe działające w PWSZ w Koninie stwarzają okazję do pogłębienia wiedzy 
w określonych obszarach i zdobycia cennych umiejętności, które mogą się przydać w życiu zawodowym.

Justyna Krokos
Biuro Rektora
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Futsal –
nasza czołowa dyscyplina

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Koninie

Akademicki Związek Sportowy (AZS) to największe stowarzyszenie spor-
towe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. Powstało w Kra-
kowie w 1909 roku i stamtąd rozprzestrzeniło się na wszystkie ośrodki aka-
demickie w kraju. Dzięki swojej bogatej historii stało się najbardziej liczną 
organizacją studencką działającą na polskich uczelniach. 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w  Koninie 
powołany został  z  inicjatywy dyrekcji Kolegium Nauczycielskiego w Ko-
ninie na zebraniu założycielskim 17 maja 1995 r. Funkcję prezesa Klubu 
Uczelnianego przez pierwsze dwie kadencje sprawował dr Jerzy Jasiński. 

W tym okresie nastąpił rozwój organizacyjny Klubu AZS, utworzono sekcje specjalistyczne piłki siat-
kowej i koszykowej, pływania, tenisa stołowego i aerobiku sportowego. 

Klub jest współorganizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla studentów – Uczelniane 
Dni Sportu, mistrzostwa pierwszych  roczników w  pływaniu, piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej, 
nożnej, tenisie stołowym, turniej piłki siatkowej plażowej, uczelniana liga koszykówki i inne. W klubie 
działają również sekcje specjalistyczne: piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, ręcznej, sekcja pływania, 
tenisa stołowego i aerobiku sportowego, judo, tenisa stołowego, lekkiej atletyki.

Ponadto klub wspiera działania prozdrowotne przez zachęcanie studentów do realizacji swoich pasji 
w działających w PWSZ w Koninie sekcjach sportowych oraz do integracji ze środowiskiem akade-
mickim podczas udziału w cyklu akademickich mistrzostw Polski. Stara się promować uczelnię przez 
udział w takich przedsięwzięciach, jak ogólnopolski program „Aktywnie Zmieniaj Siebie” organizowa-
ny pod patronatem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.

Największe osiągnięcia KU AZS PWSZ w Koninie:
• I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w Futsalu Kobiet, Tampere,16–23.07.2011.
• IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w Futsalu Kobiet, Cordoba, 16–22.07.2012.
• VIII miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w Koszykówce Kobiet, Split, 2–28.07 2013.

Działamy na uczelni od początku jej istnienia, osiągając liczne sukcesy sportowe zarówno na arenie 
ogólnopolskiej, jak i na mistrzostwach Europy. Od kilku lat zajmujemy IV m-ce w klasyfikacji gene-
ralnej wyższych szkół zawodowych. Jednym z zadań wynikających z działalności klubu jest udział 
w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Wybrane osiągnięcia w ramach AMP  
Największe sukcesy w  grach zespołowych odnosiły nasze studentki. Koronną dyscypliną naszej 
uczelni jest futsal, a w szczególności futsal kobiet. Dwukrotnie wywalczone akademickie mistrzo-
stwo Polski i obecność od lat w gronie najlepszych akademickich drużyn w Polsce sprawia, że cie-
szymy się dużym uznaniem ZG AZS. 

Koniński AZS jest jednostką 
ogólnouczelnianą 
zrzeszającą studentów 
oraz pracowników uczelni, 
którzy chcą realizować swoje 
zainteresowania sportowe, 
uczestnicząc w zajęciach sekcji 
działających na uczelni oraz 
startując w zawodach cyklu 
akademickich mistrzostw 
Polski i akademickich 
mistrzostw Wielkopolski. 
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Drugą dyscypliną odnoszącą sukcesy jest koszykówka kobiet. Zawodniczki KU PWSZ w Koninie także 
zdobyły akademickie mistrzostwo oraz wicemistrzostwo Polski. 

Indywidualne osiągnięcia naszych studentów i pracowników
2016 – w  finale Akademickich Mistrzostw Polski w  Pływaniu III miejsce i  brązowy medal w  typie 
uczelni, na dystansie 100 m stylem klasycznym wywalczyła studentka I roku dietetyki Justyna Ryb-
czyńska.

2016 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w  Biegach Przełajowych – indywidualnie III miejsca 
i brązowe medale w typie uczelni wywalczyli na dystansie 4,5 km student III roku mechaniki i budo-
wy maszyn – Piotr Frydrychowski oraz na dystansie 9 km student III roku wychowania fizycznego 
– Jakub Wiśniewski.

2016 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce – indywidualnie III miejsce i brązowy 
medal w typie uczelni na dystansie 1500 m wywalczył student III roku mechaniki i budowy maszyn 
– Piotr Frydrychowski.

2016 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych – indywidualnie I miejsce i zło-
ty medal w typie uczelni wywalczył na dystansie 9 km student IV roku mechaniki i budowy maszyn 
– Piotr Frydrychowski.
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2017 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych – indywidualnie złoty medal 
w typie uczelni wywalczył na dystansie 9 km student IV roku mechaniki i budowy maszyn – Piotr 
Frydrychowski.

2017 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn – indywidualnie III miej-
sce i brązowy medal w typie uczelni na dystansie 50 m stylem dowolnym wywalczyła studentka 
II roku dietetyki – Martyna Jakubowska oraz na tym samym dystansie II miejsce i  srebrny medal 
przypadł trenerowi mgr. Robertowi Szymańskiemu.

2019 – finał Akademickich Mistrzostw Polski w  Szermierce – akademicką wicemistrzynią Polski 
w szabli została Natalia Nowinowska, studentka I roku filologii angielskiej.

Robert Szymański 
prezes KU AZS PWSZ w Koninie 

Tomasz Elsner 
v-ce Prezes KU AZS PWSZ w Koninie
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Coraz piękniejsza 
i funkcjonalna
Inwestycje, baza materialna i projekty europejskie

Wszyscy każdego dnia mierzymy się z  nowymi realiami i  podejmujemy 
trud adaptowania się do nich. Zmiany są wpisane w nasze życie. Bez nich 
bowiem nie jest możliwe osiągnięcie rozwoju, a w efekcie końcowym suk-
cesu. To samo dotyczy naszej uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Koninie na przestrzeni lat 2011-2020 doświadczyła wielu przemian, 
zarówno w sferze infrastruktury, struktury organizacyjnej, oferty dydaktycz-
nej, jak i samego procesu dydaktycznego. 

Baza materialna i inwestycje
Infrastruktura uczelni zmieniła się nie tylko ze względu na jej wygląd i  funkcjonalność, ale też ze 
względu na lokalizację. W  2011 roku zajęcia dydaktyczne były prowadzone w  czterech komplek-

W latach 2011-2020 
poszczególne budynki 
zmieniały swój wygląd 
zewnętrzny oraz 
funkcjonalność. Dotyczy 
to przede wszystkim sal 
wykładowych, ćwiczeniowych, 
laboratoryjnych, 
sportowych, jak i przestrzeni 
wypoczynkowej, 
również zewnętrznej
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sach budynków w Koninie i Turku (Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych). Od 
2013 roku cały kampus uczelni mieści się już tylko w Koninie w przy ulicach Przyjaźni 1, ks. Jerzego 
Popiełuszki 4 i kard. Stefana Wyszyńskiego 3C. W 2014 roku dzięki przychylności władz Konina baza 
uczelni powiększyła się o kolejny budynek, tym razem przy ulicy Wyszyńskiego 35, co wpłynęło na 
zwiększenie majątku uczelni o ponad 4 mln zł. 

Poszczególne budynki zmieniały swój wygląd zewnętrzny oraz swoją funkcjonalność. Dotyczy to 
przede wszystkim sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, sportowych, jak i przestrze-
ni wypoczynkowej, również zewnętrznej. Trud związany z  wdrażaniem w  życie zmian podejmo-
waliśmy w  trosce o  to, by nasza uczelnia była dla studentów tak przyjazna, jak tylko to możliwe. 
Zjawiskiem naturalnym jest to, że poprawa funkcjonalności wiąże się z poniesieniem nakładów fi-
nansowych. Dlatego do realizacji stawianych przez Pana Rektora co roku nowych, ambitnych celów, 
niezbędne było prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej. Na przestrzeni tych 9 lat uczelnia 
wypracowała zysk na łączną kwotę 12 671,4 tys. zł. Dzięki temu każdego roku mogliśmy sukcesywnie 
poprawiać warunki studiowania, jak i pracy. Na potrzeby kierunków, które prowadzi uczelnia, do-
posażaliśmy pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, przyrządy, sprzęty i oprogramowanie 
niezbędne do wykształcenia umiejętności praktycznych tak bardzo cenionych na obecnym rynku 
pracy. Utworzona została nowoczesna pracownia językowa. Zadbaliśmy o poprawę warunków dla 
funkcjonowania i studiowania osób niepełnosprawnych. Do każdego budynku prowadzi podjazd 
umożliwiający dostanie się do środka. W salach dydaktycznych są stoliki dostosowane dla osób na 
wózku inwalidzkim. Ponadto w ostatnim roku przez zakup dużych innowacyjnych monitorów za-
dbaliśmy o osoby niedowidzące i niedosłyszące. Dla zwiększenia bezpieczeństwa studentów i pra-
cowników system monitoringu został rozszerzony na wszystkie budynki, a przy każdym wjeździe 
na teren uczelni zainstalowano szlaban. Szczególnie dużo udało się zrobić w sprawie informatyzacji 
uczelni. Wszyscy studenci i  pracownicy mają bezpłatny dostęp do bardzo dobrze funkcjonującej 
sieci wi-fi. Inwestowaliśmy w nowe komputery, drukarki i urządzenia sieciowe, w tym serwer. Idąc 
z duchem postępu, zrezygnowaliśmy z używania tradycyjnych kluczy do sal i biur na rzecz kart zbli-
żeniowych będących jednocześnie identyfikatorem pracownika.
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Nakłady finansowe na rzeczowe aktywa trwałe w poszczególnych latach wynosiły (kwoty są wyra-
żone w tys. zł):
• rok 2011 – 2 664,1 (w tym dotacja Urzędu Miasta 900,0)
• rok 2012 – 515,9
• rok 2013 – 453,7
• rok 2014 – 416,7
• rok 2015 – 3 775,6
• rok 2016 – 584,1
• rok 2017 – 5 776,8 (w tym ze środków UE – 2 677,7)
• rok 2018 – 880,7
• rok 2019 – 3 213,9

Łącznie: 18 281,5

Do najważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie możemy zaliczyć:
• remont wnętrza głównego gmachu uczeni przy ul. Przyjaźni 1, rozbudowa i przebudowa wejść 

do obiektu oraz remont parteru, a dzięki pozyskanym środkom z UE w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – termomodernizacja budynku, obejmująca: ocieple-
nie fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia 
wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej (133 panele monokrysta-
liczne zapewniające produkcję energii elektrycznej o  znamionowej mocy minimalnej 35 kW), 
wymianę grzejników. Trwająca kilka miesięcy inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia celów 
środowiskowych, związanych przede wszystkim z poprawą jakości powietrza, w tym z likwidacją 
niskiej emisji (emisja pyłów i  gazów do wysokości 40 m). Jest to efektem zmniejszenia zapo-
trzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną. Od października 2017 r. do maja 2020 r. 
instalacja fotowoltaiczna przyniosła następujące korzyści:
 wyprodukowaliśmy 97,83 MWh energii elektrycznej;
 zredukowaliśmy emisję CO2 o 97 825,79 kg; uzyskane korzyści stanowią ekwiwalent posadzo-

nych drzew w liczbie 128,15 szt.;
• zmianę zagospodarowania otoczenia budynku przy ul. Przyjaźni 1 przez nasadzenie nowych roślin,
• nadanie nowego wyglądu budynkowi przy ulicy Wyszyńskiego 3C dzięki przeniesieniu wejścia 

do budynku na wprost ulicy oraz odświeżenie elewacji,
• generalny remont domów studenta,
• zagospodarowanie terenu przyległego do Centrum Wykładowo-Dydaktycznego, dzięki któremu za-

równo studenci jak i pracownicy zyskali przestrzeń do wypoczynku oraz nowe miejsca parkingowe.

We wspomnianym okresie dużym wydatkiem były remonty budynków dydaktycznych i obu do-
mów studenta. Doposażone zostały sale dydaktyczne oraz biura. Na holach pojawiły się kanapy 
i stoliki zarówno do odpoczynku, jak i pracy. Poniesione na te cele nakłady zostały zaprezentowane 
w tabeli poniżej. 

Rok Remonty budynków 
dydaktycznych

(w tys. zł)

Remonty DS
(w tys. zł)

Wyposażenie 
ogólne

(w tys. zł)

Wyposażenie 
dydaktyczne

(w tys. zł)

Ogółem
(w tys. zł)

2011 77,10 11,40 45,00 94,60 228,10

2012 45,00 112,10 206,40 76,20 439,70

2013 0,00 0,00 37,70 65,70 103,40

2014 206,60 0,00 40,30 78,70 325,60

2015 382,10 347,60 161,70 177,60 1 069,00

2016 69,40 697,20 124,60 141,00 1 032,20

2017 881,50 1 043,70 130,00 304,90 2 360,10

2018 122,80 926,00 93,20 185,30 1 327,30

2019 284,30 4,10 145,40 119,30 553,10

Razem 2 068,80 3 142,10 984,30 1 243,30 7 438,50
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Projekty europejskie
A co przed nami? Przygotowujemy się do realizacji podpisanej przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, 
w imieniu PWSZ w Koninie, umowy na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego 
Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie”. Projekt będzie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem projektu jest znaczące zwiększenie praktycznych umiejętności absolwentów kierunku pie-
lęgniarstwo w  utworzonym w  ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” 
(MCSM), które zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki 
metodą symulacji (sale niskiej i wysokiej wierności). W ramach MCSM dla kierunku pielęgniarstwo 
zostaną utworzone:
• sala symulacji wysokiej wierności, w tym: stanowisko symulacji dorosłych, stanowisko symulacji 

dzieci, stanowisko symulacji – inkubator otwarty; sala do prey/debriefingu (debriefing – wspar-
cie psychologiczne dla zespołów ratunkowych po zdarzeniach traumatycznych), pomieszczenie 
mycia i segregacji sprzętu, magazyn sprzętu symulacyjnego;

• pomieszczenie kontrolne – sala pielęgniarska;
• pomieszczenie serwerów;
• sala egzaminacyjna OCSE (objective structured clinical examination – obiektywny strukturyzowany 

egzamin kliniczny) – pielęgniarstwo;
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• sala symulacji niskiej wierności, w  tym sala symulacji ALS (advanced life support – realistyczny, 
interaktywny symulator szkoleniowy), oraz sala do prey/debriefingu;

• sala symulacji BLS (basic life support).

W ramach projektu zostały zaplanowane do realizacji następujące zadania:
• przystosowanie, poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych, pomieszczeń w budynku dy-

daktycznym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na potrzeby MCSM dla kierunku pielęgniarstwo;
• zakup wyposażenia do centrum;
• opracowanie programu rozwojowego uczelni dla kierunku pielęgniarstwo (Wnioskodawca) oraz 

scenariuszy zajęć symulowanych (Partner);
• zapoznanie studentów z pracą poradni specjalistycznych funkcjonujących w szpitalu; 
• przygotowanie personelu MCSM do prowadzenia zajęć (szkolenia dla kadry);
• szkolenie dot. funkcjonowania programu informatycznego do obsługi pacjentów;
• szkolenia dla studentów z zasad ewakuacji;
• przeprowadzenie szkoleń i zajęć dla studentów w przygotowanych i wyposażonych pomieszcze-

niach MCSM.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie im. dr. 
Romana Ostrzyckiego. Realizację projektu zaplanowano od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dzięki otrzymanym w  2019 r. obligacjom skarbu państwa o  wartości nominalnej 12 722,0 tys. zł 
zaplanowaliśmy następujące inwestycje w kolejnych obiektach: 
• Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz kompleksowy remont si-

łowni w budynku przy ul. Przyjaźni 1. W listopadzie 2018 r., w wyniku przeprowadzonej przez Pań-
stwową Straż Pożarną w Koninie kontroli tego budynku, zostaliśmy zobowiązani do dostosowa-
nia obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2019 r. zleciliśmy wykonanie 
ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej i wystąpiliśmy do Wielkopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Poznaniu o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego w sposób określony w ekspertyzie. Zgodę taką otrzymaliśmy. Na tej podstawie 
powstał projekt budowlany obejmujący wszystkie zalecenia Komendy PSP w Koninie. Wykonanie 
tej inwestycji jest priorytetem nie tylko ze względu na spełnienie warunków obowiązujących 
przepisów, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo społeczności akademickiej.

• Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Wyszyńskiego 35. Inwestycja obejmuje re-
mont ostatniej kondygnacji, montaż urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku, odwodnie-
nie i docieplenie budynku oraz dachu, wymianę okien, przebudowę pomieszczeń oraz dostoso-
wanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa windy zewnętrznej. Na podstawie 
posiadanego wielobranżowego projektu budowlanego (wraz z kosztorysami wykonania inwe-
stycji)  w Urzędzie Miejskim w Koninie został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę i przebudowę obiektu. Przeprowadzenie inwestycji wpłynie na obniżenie kosztów utrzy-
mania obiektu, poprawi dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz pozwoli na utworzenie 
nowych pracowni technicznych dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. 

• Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Popiełuszki 4. Budynek wymaga gruntownej 
inwestycji polegającej na wymianie ocieplenia obiektu i stropodachu, odwodnieniu piwnic oraz 
wykonaniu mechanicznej wentylacji w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach, całościo-
wym remoncie łazienek i sali gimnastycznej, wykonaniu instalacji oddymiania oraz montażu paneli 
fotowoltaicznych. W 2019 r. został wykonany wielobranżowy projekt wraz z kosztorysami. Przepro-
wadzona inwestycja wpłynie na poprawę jakości użytkowej, a przede wszystkim bezpieczeństwa 
studentów i pracowników uczelni, przyczyni się również do obniżenia kosztów utrzymania obiektu.

• Montaż systemu klimatyzacji w budynku CWD przy ul. Popiełuszki 4. Budynek jest wyposażony 
w system wentylacji mechanicznej, który w ostatnich latach ze względu na ocieplenie klimatu 
i bardzo wysokie temperatury powietrza na zewnątrz nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej 
temperatury wewnątrz budynku, a co za tym idzie, komfortu użytkowania pomieszczeń w okre-
sie od maja do października. Wobec powyższego, w 2019 r. przygotowano projekt systemu klima-
tyzacji dla tego obiektu, a jego zrealizowanie ma na celu poprawienie warunków dydaktycznych 
studentów oraz wszystkich użytkowników. 

mgr Danuta Rakowska
kanclerz

U C Z E L N I A  W  L A T A C H  2 0 1 1 - 2 0 2 0

84

lip
ie

c 
20

20
 • 

nr
 2



Z wyczuciem i kompetencją

Wprawdzie moja perspektywa w  odniesieniu do mi-
jających kadencji władz akademickich w  Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jest może nieco 
ograniczona czasowo, nie sposób jednak nie zauważyć 
prężnego rozwoju uczelni w  tym okresie i  sprawczej 
w tym roli rektora i władz uczelni. 

Najpierw to, co widać na zewnątrz – godne podziwu 
starania o  ulepszanie infrastruktury, odnawianie, ulep-
szanie fizycznych warunków działania uczelni. I głębiej – 
spojrzenie na rozwój akademicki – stała troska o miejsce 
wśród uczelni wyższych w  Polsce i  na świecie, rozwój 
kontaktów naukowych i  dydaktycznych oraz imponu-
jący coroczny kalendarz wydarzeń krajowych i między-
narodowych, konferencji, wykładów, nowych projek-
tów międzynarodowych, spotkań, zaproszeń i  dyskusji 
panelowych, zarówno w  uczelni, w  szkołach i  instytu-
cjach rejonu, jak również w  ośrodkach akademickich 
w Polsce i na świecie. Studenci w centrum działań władz 
uczelni, dynamiczny wzrost liczby studentów zagra-
nicznych, wkład w rozwój regionu, stały kontakt z wła-
dzami lokalnymi i biznesem oferującym nowe miejsca praktyk i zatrudnienia, dbałość o społeczno-
ści słabsze – studentów o szczególnych potrzebach czy seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Fundamentalna jest w tym kontekście rola i funkcja władz uczelni, nie do przecenienia działania JM 
Rektora prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, prorektorów – dr. hab. Artura Zimnego, prof. PWSZ w Koni-
nie, oraz poprzednio także  – dr. hab. Jakuba Bartoszewskiego, prof. PWSZ w Koninie, oraz dziekanów 
wydziałów. Moje doświadczenia tutaj przypadają na okres kadencji rektora prof. Mirosława Pawla-
ka, którego energia, inspirująca pozycja akademicka i naukowa w Polsce i na świecie, ilość i jakość 
osiągnięć naukowych, uznanie w środowisku wykładowców i studentów warunkują przygotowanie 
uczelni na nowe wyzwania, także dziś w  niecodziennym kontekście pandemii. Chcę tu zaakcen-
tować centralną rolę prof. Mirosława Pawlaka i władz akademickich w realizacji koncepcji rozwoju 
nowych technologii uczenia się i nauczania, oraz sprawność administracji uczelni, szczególnie wła-
śnie dziś w czasie kumulacji zajęć zdalnych, kontaktów i wykładów online. Warte podkreślenia są 
także reakcje władz uczelni na otaczające nas realia na rynku pracy. Decyzje, które kierunki studiów 
rozwijać, które tonować czy zamykać, a na które postawić – także na moim rodzimym Wydziale Nauk 
Humanistycznych i Społecznych  – to konteksty strategiczne, na które władze reagują z wyczuciem 
i kompetencją. 

Właśnie z perspektywy władz uczelni, ale także mojego wydziału, którym kieruje nieoceniona dzie-
kan dr Anna Stolarczyk-Gembiak, zarówno w kontekście uniwersalnym, jak lokalnym, rola nauk hu-
manistycznych i społecznych, badających rozwój i tożsamość jednostki i społeczeństw, a jednocze-
śnie otwierających je na inne języki i kultury, jawi się jako rola wielkiej wagi, zaś ich specyfika i funkcja 
społeczna doceniana była zawsze przez rektora Pawlaka i władze uczelni. Bowiem to właśnie bada-
cze realiów społecznych, jak również praktycy języka, specjaliści w zakresie procesów jego nabywa-
nia, literatury, przekładu i komunikowania się, oraz nowego kierunku, łączącego języki obce, a także 
kompetencje w zakresie mediów i biznesu, przygotowują nas samych i naszych absolwentów na 
szereg wyzwań czekających dziś oraz w bliższej i dalszej przyszłości.

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Honorowy Profesor PWSZ w Koninie (2019)

kierownik Katedry Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem (2016–2019)
kierownik Katedry Badań nad Językiem i Komunikacją (2019–2020)
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Cieszyłam się,
że tak dobrze się rozwija

Zawsze chętnie wracam pamięcią do lat, podczas których 
pracowałam w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie. Cieszyłam się, że uczelnia tak dobrze się roz-
wija. Ostatnie lata mojej działalności w  Instytucie Neo-
filologii związane były z  pierwszą kadencją obecnego 
rektora PWSZ – prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka. Zawsze 
podziwiałam jego zaangażowanie w  sprawy kształcenia 
i  rozwoju naukowego jednostki, którą kierował, gdy był 
dyrektorem Instytutu Neofilologii. Przejęcie funkcji rekto-
ra sprawiło, że zaangażowanie to przeniosło się również 
na płaszczyznę zarządzania uczelnią. 

Od początku sprawowania funkcji rektor Pawlak stawiał 
wysokie wymagania, nie tylko wobec osób pełniących 
funkcje w  strukturze uczelni i  pracowników uczelni, ale 
również wobec siebie. Po pierwszym roku pierwszej ka-
dencji przedłożył monografię, która stanowiła istotny ele-
ment w procedurze uzyskania przez niego w roku 2013 
tytułu profesora. Dzięki naukowej aktywności rektora 
i pracowników Instytutu Neofilologii, a następnie Wydzia-
łu Filologicznego uczelnia stała się rozpoznawalna w Pol-

sce dzięki cyklicznym konferencjom naukowym, gromadzącym wybitnych naukowców z kraju i za-
granicy. Niekwestionowanym sukcesem prof. Pawlaka było również przygotowanie warunków dla 
utworzenia pierwszego kierunku drugiego stopnia w PWSZ. Kształcenie rozpoczęło się na kierunku 
filologia (angielska i germańska) w roku akademickim 2014/2015.

W trakcie zarządzania uczelnią prof. Pawlak był również przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 
Neofilologicznego i za swoje zaangażowanie został odznaczony Medalem im. Ludwika Zabrockiego. 
W roku 2019 został wybrany przewodniczącym FIPLV – Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli 
Języków Obcych. Bogata działalność naukowa i organizacyjna, której przykłady można by mnożyć, 
w niczym nie umniejszyła sprawowania funkcji rektora. Na uczelni konsekwentnie realizowane było 
poszerzenie oferty kształcenia przez tworzenie nowych kierunków. Intensyfikowano współpracę ze 
szkołami z  regionu, a  także z  samorządem lokalnym i przedsiębiorcami. Dużo uwagi poświęcano 
podnoszeniu jakości kształcenia. Rozbudowano również infrastrukturę uczelni. Coraz dynamiczniej 
poszerzano współpracę z europejskimi uczelniami, co przyczyniło się do znacznej mobilności stu-
dentów w ramach programu Erasmus. 

Podsumowując, składam Panu Rektorowi wyrazy wdzięczności za współpracę, którą zawsze będę 
z satysfakcją wspominała.

dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UAM
Honorowy Profesor PWSZ w Koninie (2014)
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Z prof. Mirosławem Pawlakiem było mi dane poznać się 
w  latach dziewięćdziesiątych XX w., na Wydziale Peda-
gogiczno-Artystycznym UAM w  Kaliszu, na płaszczyźnie 
współpracy naukowo-dydaktycznej i  organizacyjnej, 
która wnet rozszerzyła się na grunt młodej PWSZ w Ko-
ninie. Od początku dostrzegłem duży potencjał w dzia-
łaniu na kolejnych etapach jego rozwoju zawodowego 
i  naukowego – od magistra przez doktorat, habilitację 
do tytułu profesora. Byłem i  jestem pełen podziwu oraz 
uznania, tym bardziej że obok znamiennej pracowitości 
imponował zawsze wzorową uprzejmością i życzliwością 
wobec mnie, ale również wobec innych nauczycieli oraz 
studentów. 

Z początkiem pierwszej kadencji, jako „nowy” rektor, powie-
rzył mi dalsze kierowanie Instytutem Edukacji (co trwało od 
początku istnienia PWSZ). Po uzyskaniu praw emerytalnych 
nosiłem się z zamiarem rezygnacji z kierowania instytutem. 
Doskonale pamiętam sytuację, gdy w obecności prorekto-
ra dr. Artura Zimnego poprosił mnie o kierowanie Katedrą 
Pedagogiki i  Pracy Socjalnej, powstałą po reorganizacji 
struktury uczelni. Prośbę rektora potraktowałem jako przejaw zaufania i gratyfikacji w kontekście mego 
dotychczasowego zaangażowania w tworzenie i rozwój uczelni. Przywołam tu kilka elementów struk-
turalnych oraz mechanizmów, które dzięki inspiracjom, przedsięwzięciom i życzliwości ze strony rektora 
umożliwiały ciągłe podnoszenie jakościowego rozwoju PWSZ na zasadzie wielostronności i entropii. 

Przyjazna współpraca z prof. Pawlakiem i podległymi mu jednostkami organizacyjnymi dały mi możli-
wość nieustannego „uczenia się” współuczestniczenia w wielorakich formach podnoszenia jakości oraz 
promocji uczelni, a także pomnażania mojego dorobku. Starałem się dorównać dewizie prof. Pawlaka: 
„Wymagam od siebie – wymagam od innych”. Z satysfakcją wyrażam wdzięczność i podziękowania za 
wspieranie mnie w pełnej rozciągłości, a szczególnie za: sprawowanie stałego patronatu honorowego 
nad cyklicznymi konferencjami i  seminariami – „Innowacje i ewaluacja w edukacji”, „Profesjonalne 
praktyki – profesjonalni nauczyciele” oraz „Pedagogia dziecka”; umożliwianie prowadzenia prac ba-
dawczych oraz rozwoju naukowego indywidualnie i zespołowo we współpracy z innymi ośrodkami 
w kraju i za granicą (Ukraina, Białoruś), w tym czynnego uczestnictwa w komitetach, konferencjach 
i  sympozjach naukowych oraz publikowania materiałów własnych, monografii zbiorowych oraz 
opracowań studenckich; tworzenie warunków do stosowania w  procesach edukacyjnych nowo-
czesnych technologii komunikacyjnych, sprzyjających moim przedsięwzięciom naukowym, m.in. 
w zakresie docymologii, aksjologii oraz ewaluacji skuteczności kształcenia, w tym kształcenia na od-
ległość; stworzenie uczelnianego systemu motywacyjnego i wspieranie mnie w podejmowaniu zadań 
organizacyjnych i promocyjnych o zasięgu katedry, uczelni i poza nią, w tym m.in. w konińskim oddziale 
TPD; życzliwe poparcie wniosków o nadanie mi tytułu Honorowego Profesora PWSZ, Medalu PWSZ 
oraz odznaczenia państwowego Złotego Krzyża Zasługi. 

Nie wymieniłem wielu innych elementów, ale w mojej pamięci na długo pozostaną sytuacje dialo-
giczne i lata współpracy z JM Rektorem. Wiele się nauczyłem…  Dziękuję, gratuluję i życzę wszyst-
kiego najlepszego, Panie Profesorze! 

dr hab. Jan Grzesiak, prof. PWSZ w Koninie
Honorowy Profesor PWSZ w Koninie (2015)

kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej (2013–2015)
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Uczelnia przyjazna 
i wymagająca 

Każda próba zbudowania refleksji ma siłą rzeczy charak-
ter subiektywny i  jest obarczona ryzykiem pominięcia 
przez jej autora rzeczy ważnych dla innych. Mimo to, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Redakcji, podej-
muję to ryzyko, dzieląc się kilkoma spostrzeżeniami do-
tyczącymi funkcjonowania uczelni w  dwóch ostatnich 
kadencjach, tj. latach 2011-2020. Ryzyko to jest tym 
większe, że był to okres rewolucyjnych zmian w syste-
mie szkolnictwa wyższego.

Podstawowa refleksja związana jest z  olbrzymim wysił-
kiem całej społeczności, który pozwolił sprostać wyzwa-
niom nie zawsze przyjaznego otoczenia. W tym kontek-
ście na szczególną uwagę zasługuje stabilność finansowa. 
Wymieniam ten obszar w pierwszej kolejności, gdyż było 
mi dane kierować Senacką Komisją ds. Finansów, której 
obowiązkiem było opiniowanie sprawozdań o  sytuacji 
majątkowo-finansowej Uczelni. I  tak, w  każdej z  tych 
opinii podkreślaliśmy pełną zdolność do regulowania zo-
bowiązań, w tym – co bardzo ważne – wobec pracowni-
ków. Wymagało to często podejmowania przez władze, 

a przede wszystkim Rektora, trudnych, samoograniczających, niekiedy bolesnych decyzji kadrowo-
-płacowych, które w krótkim okresie mogły się wydawać nieuzasadnione.

Rekonstruując minione dziewięć lat funkcjonowania uczelni nie mogę pominąć dynamiki przedsię-
wzięć związanych ze zmianą struktury i poszerzeniem oferty dydaktycznej. Przedsięwzięcia te zostały 
zwieńczone uprawnieniami do prowadzenia studiów magisterskich. Determinacja osób zaangażo-
wanych w pokonywanie przeszkód, które pojawiały się w trakcie procedur kwalifikacyjnych, budziła 
moje najwyższe uznanie.

Ostatnia refleksja, na inne nie ma, niestety, miejsca, związana jest z wykorzystaniem potencjału pra-
cowników, zarówno nauczycieli akademickich, jak i administracji. Wysoka kultura organizacyjna, któ-
rej istotnym elementem są pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, połączona z rzadko 
spotykaną dbałością o infrastrukturę materialną, każe postrzegać uczelnię jako wyróżniającą się na 
tle innych podmiotów funkcjonujących na rynku szkolnictwa wyższego.

Wszystko to pozwala mi z satysfakcją „przyznawać się”, że jestem członkiem społeczności uczelni, 
która jest przyjaznym, choć bardzo wymagającym miejscem pracy i studiowania. Uczelni, której wi-
zerunek pozwala jej być jedną z wyróżniających się wizytówek regionu.

dr hab. Mirosław Hamrol
Honorowy Profesor PWSZ w Koninie (2017)
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To były
kadencje zmian

W życiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
uczestniczę czynnie od przeszło 13 lat, a więc od momen-
tu, kiedy "zadomowił się" już na dobre pierwszy na naszej 
uczelni kierunek techniczny – mechanika i  budowa ma-
szyn. Tak więc w znacznej części moja współpraca z PWSZ 
w Koninie  obejmuje okres pełnienia funkcji rektora przez 
prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, czyli lata od 2011 do 2020. 
W tym okresie, w moim przekonaniu, wyróżnić można trzy 
podstawowe kierunki działania JM Rektora: dążenie do 
spełnienia w  możliwie najpełniejszy sposób oczekiwań 
społeczności regionu i regionalnego rynku pracy; związane 
to było z powoływaniem nowych kierunków i specjalności 
(w tym również kształcenia na studiach II stopnia), a także 
"wygaszaniem" niektórych z nich; rozszerzenie współpracy 
z  wieloma uczelniami w  Europie (głównie w  programie 
Erasmus i  Erasmus+); umożliwiło to wymianę międzyna-
rodową studentów jak i  wykładowców PWSZ w  Koninie; 
rozszerzenie i unowocześnienie bazy lokalowej uczelni.

Można stwierdzić, że obydwie kadencje rektorskie Profe-
sora Mirosława Pawlaka to „kadencje zmian”. Początkiem 
były zmiany rozpoczęte przez władze uczelni w kadencji 2007-2011, kontynuowane w następnych 
latach, a  także zmiany najnowsze, wynikające z  wprowadzenia Ustawy 2.0. Zmiany te dotyczyły 
wszystkich sfer działania uczelni, począwszy od zmian strukturalnych, na personalnych skończywszy. 
Z mojego punktu widzenia, nie wszystkie z nich były trafne (przykładowo decyzja o likwidacji niektó-
rych laboratoriów, które są przysłowiową „solą ziemi” dla kierunków technicznych). Jednak wiadomo, 
że ryzyko podjęcia kontrowersyjnej lub nietrafnej decyzji jest immanentnie związane z pełnieniem 
każdej funkcji kierowniczej. 

Kadencje prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka jako rektora PWSZ w  Koninie były również "kadencja-
mi dynamicznymi", a  potwierdzeniem tego stwierdzenia jest osiągnięcie celów wynikających ze 
wskazanych wyżej kierunków działania. Ich uzupełnieniem jest inny cel – niematerialny, ale istotny 
z punktu widzenia funkcjonowania każdej uczelni – integrowanie środowiska akademickiego. To, 
w moim przekonaniu, Rektorowi się udało, a przekonanie to podtrzymuje kadra dydaktyczna i ad-
ministracyjna szkoły, która nosi w klapie marynarki odznakę PWSZ w Koninie – symbol naszej szkoły.           

dr hab. inż. Edward Pająk, prof. PWSZ w Koninie
Honorowy Profesor PWSZ w Koninie (2018)

dyrektor Instytutu Technicznego (2012–2013)
kierownik Katedry Mechaniki i Budowy Maszyn (2013–2015)
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Miałam wpływ 
na rozwój uczelni

Czas na stanowisku prorektora był czasem bardzo intensyw-
nym, pełnym nowych, nierzadko trudnych wyzwań i zadań, 
gdyż na uczelni podjęto wiele działań, które miały utrzymać 
konkurencyjną pozycję na rynku, ale też i wzmocnić wizeru-
nek PWSZ w regionie i poza nim. W tym czasie zreorganizo-
wano strukturę uczelni, przeprowadzono remont budynku, 
który przekazało miasto, oraz innych obiektów należących do 
uczelni. Myślę, że dzisiaj możemy być dumni z efektu zmian 
zainicjowanych przez rektora prof. Mirosława Pawlaka. Uczel-
nia jest pod względem logistycznym świetnie przygotowana 
na kolejne roczniki, które podejmą tu studia. 

Moim głównym zadaniem, jako prorektora ds. rozwoju 
i  promocji, było zintensyfikowanie i  zoptymalizowanie 
działań marketingowych w  celu budowania silnej marki 
PWSZ w  Koninie. Oprócz tego pełniłam nadzór nad Biu-
rem Promocji, Biblioteką PWSZ w Koninie oraz Wydawnic-
twem. W kolejnej kadencji doszły do tego zadania związane 
z opieką merytoryczną i organizacyjną nad projektami eu-
ropejskimi (głównie „Profesjonalne praktyki – profesjonalni 
nauczyciele” oraz SUSTMAN). 

Nadzorowałam wtedy różne inicjatywy, choćby takie jak Akademia Młodego Studenta, wykłady 
otwarte w  szkołach ponadgimnazjalnych, „Drzwi Otwarte”, wystawa „Sobibór”, konferencja „Żydzi 
w Wielkopolsce”, spotkania z osobami pełniącymi w kraju ważne funkcje, m.in. z Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim, z byłym premierem Jerzym Buzkiem, z prof. Leszkiem Balcerowiczem, 
ale także osobami znanymi w kraju i za granicą ze względu na swoją działalność artystyczną, jak np. 
Janem A.P. Kaczmarkiem. Dzięki temu, w moim odczuciu, PWSZ w Koninie stała się bardziej otwarta 
na to, co dzieje się poza jej murami, na osoby często z nią niezwiązane, a przez to bardziej rozpozna-
walna w regionie. Działania podejmowane w latach 2012-2016 są kontynuowane przez wydziały i ich 
pracowników, co bardzo mnie cieszy i jest niejako potwierdzeniem tego, że były słuszne i potrzebne.

Warto podkreślić, że w roku 2013 uczelnia zmieniła wygląd swojej strony internetowej, która stała się no-
woczesna, a tym samym bardziej przyjazna dla pracowników, studentów, a także kandydatów na studia.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia, ale również zainicjowane przez prof. Pawlaka wzbogacenie 
oferty uczelni o nowe kierunki i specjalności, uruchomienie studiów magisterskich na kierunku filo-
logia, a także rozwój współpracy z uczelniami zagranicznymi, przyczyniły się w znaczącym stopniu 
do tego, że konińska PWSZ stała się uczelnią europejską, o mocnej pozycji nie tylko w regionie ko-
nińskim, lecz także poza nim. W czasie, kiedy inne PWSZ-ty borykały się z problemami związanymi 
z niżem demograficznym powodującym spadek naboru na studia, nasza uczelnia cieszyła się i nadal 
cieszy niesłabnącym zainteresowaniem

Jestem niezmiernie wdzięczna, zarówno prof. Mirosławowi Pawlakowi, jak i pracownikom uczelni, za 
obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji, i to dwukrotnie. Cieszę się, że 
miałam okazję mieć wpływ na rozwój PWSZ w Koninie, z którą jestem związana nie tylko zawodowo, 
ale również emocjonalnie już od ponad 21 lat.

dr Joanna Chojnacka-Gärtner
dyrektor Instytutu Neofilologii (2011–2012)

prorektor ds. rozwoju i promocji (2012–2016)
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Tworzyć jutro
Mottem moich refleksji są słowa Gastona Bergera: „Nie możemy dłużej czekać na 

jutro – musimy je sami stworzyć”. 

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pra-
cuję od blisko siedmiu lat. Przez ten okres obserwowałem 
szereg zmian polegających na wprowadzaniu wielu udo-
godnień, i to nie tylko dla studentów, ale i pracowników. 
W czasie realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych 
można było dostrzec „tworzące się jutro” na trzech pozio-
mach: współpracy międzynarodowej, poprawy jakości 
infrastruktury, rozwoju nowych kierunków. 

Po wyborze na stanowisko prorektora ds. nauki, rozwoju 
i  współpracy międzynarodowej starałem się realizować 
strategię rozwojową naszej uczelni, zgodnie z  polityką 
Jego Magnificencji. Warto zauważyć, że przyjęta kon-
cepcja progresu przyniosła wymierne owoce w  postaci 
utrwalenia marki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w  Koninie, w  regionie oraz na arenie międzynarodowej 
(myślę tu o programie Erasmus+, szczególnie w dziale do-
tyczącym mobilności w granicach UE i poza nią). 

Pełniąc obowiązki prorektora, zawsze starałem się kształ-
tować u  pracowników oraz studentów, zgodnie z  zało-
żeniami prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, postawę twórczego krytycyzmu, odpowiedzialności za 
słowo, tolerancji i demokratyzmu. Nadto biorąc udział w tworzeniu struktur organizacyjnych uczelni, 
miałem możliwość uczestniczyć w owocnej współpracy z Jego Magnificencją. 

Na zakończenie tej refleksji chciałbym podkreślić, że podczas wykonywania obowiązków można 
było odczuć szlachetną rywalizację, która prowadziła nie tylko do rozwoju osobistego, ale i umoc-
nienia naszej jednostki w regionie konińskim i poza nim. 

dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ w Koninie
kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej (2015–2017)

prorektor ds. spraw nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej (2015–2019)

R E F L E K S J E 

91

lip
ie

c 
20

20
 • 

nr
 2



Zrozumieć swoją rolę

Ostatnie dziewięć lat to ponad połowa okresu mojej pracy 
w PWSZ w Koninie, a jednocześnie niezwykle ważny czas 
w moim życiu zawodowym. Były to lata obfitujące w sze-
reg wydarzeń, które pozytywnie zapisały się w  pamięci. 
Za najważniejsze z nich uznaję uzyskanie uprawnień do 
prowadzenia nowych kierunków studiów, a w szczegól-
ności do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kie-
runku gospodarka i administracja publiczna. Wydanie po-
zytywnej opinii przez PKA, a w rezultacie decyzji MNiSW 
w sprawie tego kierunku, poprzedziły bowiem dwa lata 
żmudnej pracy, której momentami towarzyszyła utrata 
wiary w  powodzenie całego przedsięwzięcia. Niestety, 
były także sytuacje trudne – ich wspomnienie po kilku 
latach nadal budzi pewne emocje. Najtrudniejszą z nich, 
w  moim odczuciu, było znaczące ograniczenie liczby 
osób przyjętych na studia w 2017 roku, w tym nieurucho-
mienie studiów niestacjonarnych.

Pełnienie funkcji kierowniczych w PWSZ w Koninie wiele 
mnie nauczyło. Z perspektywy czasu mogę z pełną odpo-
wiedzialnością powiedzieć, że kluczowe znaczenie miało 

właściwe zrozumienie swojej roli w uczelni, a dokładniej rzecz ujmując na danym stanowisku. Inna 
jest bowiem rola dziekana, a  inna prorektora ds. kształcenia – z wszystkimi ich zaletami i wadami, 
blaskami i cieniami. Ważne jest też to, aby w podejmowanych decyzjach i działaniach kierować się 
własnym systemem wartości, mając na względzie dobro uczelni jako całości. Należy jednocześnie 
pamiętać, że uczelnia to nie budynki i urządzenia techniczne ujęte w sprawozdaniu finansowym, 
lecz pracownicy tworzący jej kapitał ludzki, a nierzadko również kapitał społeczny. Pragnę w tym 
miejscu serdecznie podziękować wszystkim osobom, z  którymi miałem okazję współpracować 
w ostatnich dziewięciu latach. Dzięki tej współpracy i wzajemnemu zaufaniu możliwe było pokona-
nie kolejnych progów rozwojowych, a tym samym wprowadzenie naszej uczelni na wyższy poziom 
rozwoju instytucjonalnego.

dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie
dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego/Społeczno-Humanistycznego (2011–2015)

prorektor ds. kształcenia (2015–2020)
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Dydaktyka – nauka –
współpraca – internacjonalizacja 

Wydział Filologiczny, po wyrażeniu pozytywnej opinii 
przez Senat PWSZ w  Koninie, został powołany zarzą-
dzeniem prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka w  2015 roku, 
roku przełomu, który kończył kadencję 2011-2015 i  roz-
poczynał kadencję 2015-2019, przedłużoną dla władz 
rektorskich do 2020 roku. Wskazanie roku oznacza tylko 
umieszczenie decyzji o powołaniu nowej jednostki orga-
nizacyjnej na osi czasu. Przyczyn merytorycznych należy 
szukać w szerszym kontekście. 

Wydział Filologiczny mógł powstać dzięki dwóm decy-
dującym przesłankom. Po pierwsze, kierunek filologia 
wywodzi się z tradycji Nauczycielskiego Kolegium Języ-
kowego w Koninie i znalazł się w pierwszej grupie uru-
chomionych kierunków wówczas w Wyższej Szkole Za-
wodowej w Koninie. Zatem historia kształcenia filologów 
i rozwoju kadry ma umocnioną markę. Drugą przesłanką 
był fakt, że w 2014 roku kierunek filologia, jako pierwszy 
na naszej uczelni, otrzymał na mocy uchwały Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej zgodę na prowadzenie studiów 
na poziomie drugiego stopnia. To był niewątpliwie mo-
ment przełomowy. Procedura wnioskowania o uruchomienie studiów drugiego stopnia była i jest 
bardzo złożona, wymaga przedstawienia niepodważalnych argumentów na rzecz jakości zaplecza 
kadrowego, naukowego, zasług edukacyjnych. Mogliśmy to udowodnić, dokumentując naszą dzia-
łalność począwszy od 1998 roku. Zatem nowy wydział, powołany w roku wyborów, z pierwszymi 
władzami wyłonionymi przy zachowaniu wszystkich procedur wyborczych, z  jednej strony miał 
mocny mandat na start, z drugiej strony musiał potwierdzić zasadność swojego istnienia. 

Dziekan Wydziału Filologicznego z  kolejnymi prodziekanami i  kierownikami katedr osadziła funk-
cjonowanie jednostki w konwencji strategii uczelni i w „kwadracie dydaktyka – nauka – współpraca 
z  i dla otoczenia – internacjonalizacja”, dbając o zachowanie równowagi między bokami zgodnie 
z zasadami geometrii. Formuła działalności wydziału była od początku rozszerzona o opiekę mery-
toryczną nad Akademickim Centrum Językowym, przekształconym w 2019 roku w Szkołę Językową, 
czyli o koordynowanie kształcenia językowego przede wszystkim dla środowiska uczelni, a dodat-
kowo w  trybie komercyjnym dla podmiotów zewnętrznych. Od początku priorytetem było pod-
niesienie jakości kształcenia językowego studentów naszej uczelni, stąd niezbędne stały się zmiany 
inicjowane przez rektora i wdrażane przez Szkołę Językową w ostatnich latach. Wśród nich wymienić 
należy zwiększenie liczby godzin lektoratu, wprowadzenie egzaminu językowego na poziomie B2, 
dzięki któremu studenci otrzymują potwierdzone kwalifikacje ułatwiające przyjęcie na wybrane stu-
dia drugiego stopnia, a  także dostęp do rynku pracy, na którym coraz częściej znajomość języka 
obcego postrzegana jest jako jedna z kompetencji kluczowych. 

Wróćmy do „kwadratu wydziału”. Po pierwsze dydaktyka. W ciągu czterech lat prawie 500 studentów 
studiów pierwszego i drugiego stopnia ukończyło studia na kierunku filologia, spośród nich ponad 
50% zdobyło uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej i/
lub ponadpodstawowej. Mimo że zainteresowania kandydatów zmieniały się w ciągu tych lat, utrzy-
maliśmy w miarę stałą liczbę studentów. Bez wątpienia atutem kształcenia jest profil praktyczny. Suk-
cesy edukacyjne zapewniają sprawnie prowadzone zajęcia warsztatowe w małych grupach, bezpo-
średni kontakt z  językiem i nowoczesne metody nauczania, wdrażane dzięki potężnemu wręcz jak 
na charakter uczelni zawodowej zapleczu naukowemu. To skłoniło też władze wydziału do zmian, 
udoskonalenia procesu kształcenia, wprowadzania nowych technik, ale też i  technologii. Stąd po-
mysł i zgoda władz uczelni na inwestycję w nowoczesne laboratorium językowe, które służy nie tylko 
studentom kierunków językowych, ale wszystkim studentom-uczestnikom zajęć w ramach lektoratu.
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Zmiany na rynku pracy i coraz bardziej wyraźne sugestie naszych interesariuszy zewnętrznych wska-
zywały na rosnące zapotrzebowanie na nowych profesjonalistów językowych, którzy kompetencję 
lingwistyczną łączyliby z podstawową wiedzą w dziedzinie mediów i biznesu. To skłoniło władze wy-
działu do podjęcia wyzwania zaprojektowania nowego kierunku studiów, który nie byłby podobny 
do ofert innych uczelni. Projekt kierunku języki obce w mediach i biznesie na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia zyskał aprobatę i pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej właśnie jako 
kierunek innowacyjny. Mogliśmy uruchomić go z powodzeniem i poprowadziliśmy pierwszy nabór 
na oba poziomy studiów w roku akademickim 2019/2020. 

Drugi bok naszego kwadratu stanowi nauka. Budując na tradycji działalności naukowej w obrębie 
językoznawstwa, kontynuowaliśmy zaangażowanie nie tylko w  indywidualną pracę naszych na-
uczycieli akademickich. W latach 2015-2019 zorganizowaliśmy dziesięć dużych międzynarodowych 
konferencji naukowych z udziałem gości z całego świata, w tym kolejne edycje konferencji prof. Mi-
rosława Pawlaka pod hasłem „Autonomy”, „Classroom-oriented research”, konferencji interdyscypli-
narnej pod hasłem „Zbliżenia” dr hab. Marty Woźnickiej i dr Anny Stolarczyk-Gembiak czy „Kontakty 
– Kontrasty”, pomysłu i organizacji prof. Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk. Wszystkie gromadziły 
uznanych na całym świecie prelegentów i zapewniały pracę w sekcjach oraz możliwość publikowa-
nia autorom w tomach monograficznych. To dzięki współpracy niejednokrotnie podczas konferencji 
powstało wiele publikacji, cennych dla dydaktyki języka i szeroko pojętej humanistyki. Stałą kartą 
integracji środowiska akademickiego na płaszczyźnie naukowej jest prowadzone od kilkunastu lat 
przez prof. Mirosława Pawlaka punktowane czasopismo naukowe Konińskie Studia Językowe, dedy-
kowane badaniom w zakresie językoznawstwa. 

Trzeci bok to współpraca dla i z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która była zawsze wpisana 
w funkcjonowanie kierunku filologia. Oferta wykładów otwartych i warsztatów dla uczniów, z któ-
rymi nasi wykładowcy odwiedzają szkoły, jest niezwykle atrakcyjna. Ponadto liczne inicjatywy, które 
znajdują się w harmonogramie każdego roku i są organizowane na uczelni: Konkurs krajoznawczy, 
Dzień Filologii z konkursem teatralnym i recytatorskim, anglosaskie i niemieckie spotkania z kultu-
rą, Językowe Show, przyciągały nie tylko przyszłych studentów, ale miały zafascynować językami 
obcymi i pokazać ich przydatność. Tę rolę spełniały znakomicie, co potwierdza choćby niezmienne 
od lat zainteresowanie szkół udziałem w proponowanych wydarzeniach. Współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym odbywała się również na płaszczyźnie kooperacji z biznesem i admini-
stracją lokalną, czego efektem były nie tylko wspólne programy praktyk dla studentów, ale również 
realne impulsy zmian w programach kształcenia, które pomagały upraktycznić nasze działania edu-
kacyjne. Dzięki zbudowanym relacjom mogliśmy co roku zapraszać na panel „Kompetencje tłuma-
cza” z  udziałem teoretyków i  praktyków tłumaczenia, oraz zorganizować po raz pierwszy w  2019 
roku Giełdę praktyk studenckich w  budynku uczelni, podczas których przedstawiciele kilkunastu 
podmiotów prezentowali profil działalności w ramach krótkiego wystąpienia, a na przygotowanych 
wcześniej stoiskach prowadzili rozmowy ze studentami. Takie spotkania są ważnym potwierdzeniem 
dla studentów, że realizacja praktyk jest możliwa, a na absolwentów wybranych przez nich kierun-
ków studiów jest zapotrzebowanie na rynku pracy. To sygnał wysyłany studentom, który jest nie do 
przecenienia. 

Po czwarte internacjonalizacja, z  wdrożenia której jesteśmy dumni. Pracownicy i  studenci, którzy 
biorą udział w  formach wymiany w  ramach programu Erasmus+, zbudowali bardzo ważną część 
tego procesu. Często następstwem zajęć prowadzonych przez naszych wykładowców w  ośrod-
kach zagranicznych były przyjazdy studentów z tych uczelni na semestr do Konina. Pracowaliśmy 
nad utrwalaniem naszej sieci połączeń, co przyniosło konkretne rezultaty, m.in. dla opisanej wcze-
śniej działalności naukowej. Wypracowaliśmy stałe kontakty z przedstawicielami wielu liczących się 
na świecie uczelni, m.in. Uniwersytetu w Mediolanie, w Katanii (Włochy), w Budapeszcie (Węgry), 
Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Uniwersytetu w Lipsku czy Wyższej Szkoły Administracji 
w Miśni (Niemcy), Uniwersytetu Minnesota (USA). To są tylko niektóre ośrodki, z którymi mamy stałą 
współpracę na poziomie nauki czy dydaktyki: formuła wspólnych zajęć ze studentami z Uniwersy-
tetu Minnesota, prowadzonych przez prof. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk, warsztaty organizo-
wane przez wykładowców z Miśni w ramach tzw. Tygodnia Szkoły Prawa Niemieckiego czy roczna 
współpraca z wykładowcą zagranicznym w formule profesora wizytującego. Wszyscy współtworzą-
cy wydział mają możliwość korzystania z tych wypracowanych przez ostatnie lata kontaktów i moż-
liwości rozwoju. 

Cztery boki zbudowały jednocześnie ramy przestrzeni funkcjonowania pracowników i studentów 
naszego wydziału. Cele i  wyzwania strategiczne, początkowo proponowane, stawały się w  ciągu 
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ostatnich lat wyzwaniami podejmowanymi przez społeczność, która inicjowała i włączała się w re-
alizację różnych projektów, dodając swoją cząstkę, trwale zmieniając obraz Wydziału Filologicznego. 
To pracownicy i studenci przyczynili się do tego, że „kwadrat wydziału” został wypełniony, powstała 
mozaika przyciągająca uwagę wieloma intensywnymi kolorami.

W roku 2019 Wydział Filologiczny został rozszerzony, integrując w przestrzeni swojego funkcjono-
wania kierunki z dziedziny nauk społecznych. To nowa karta w historii wydziału, ale już dzisiaj można 
bez wątpienia stwierdzić, że połączenie przyniosło ciekawe impulsy i umożliwiło wdrożenie zasady 
wzajemności i uzupełniania się. Pojawiły się nieodkryte dotąd obszary współdziałania reprezentan-
tów filologii i pedagogiki, oraz szanse na wspólne projekty przedstawicieli językoznawstwa i reso-
cjalizacji. Jednym z  przykładów może być pojawienie się nowych tematów z  pogranicza języko-
znawstwa i nauk społecznych na konferencji naukowej „Zbliżenia” w listopadzie 2019 r., konferencja 
pod hasłem „Resocjalizacja”, zorganizowana przez dr hab. Kingę Przybyszewską w grudniu 2019 r., 
potwierdziła potrzebę kształcenia na nowym kierunku i organizowania kolejnych spotkań i paneli 
poświęconych resocjalizacji z różnych perspektyw, przy wsparciu kadry współtworzącej wcześniej 
kierunek praca socjalna oraz z udziałem przedstawicieli różnych formacji i zainteresowań kierunków 
bezpieczeństwo wewnętrzne/bezpieczeństwo i systemy ochrony. 

Formuła planowanych na wydziale konferencji studenckich i większych konferencji naukowych bę-
dzie łączyła obszary zainteresowań społecznych i humanistycznych, co, mam nadzieję, przeniesie-
nie się na nasze trwałe funkcjonowanie w niedalekiej przyszłości: stałą pracę nad uatrakcyjnieniem 
oferty dydaktycznej, rozwojem naukowym, pielęgnowaniem współpracy z otoczeniem i wymiany 
międzynarodowej. 

dr Anna Stolarczyk-Gembiak
dziekan Wydziału Filologicznego (2015–2019)

dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (2019–2020)  
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Wytężona praca i sukces 
zawsze idą w parze

Sprawowanie funkcji dziekana jest odpowiedzialną pracą 
i nie zawsze łatwym zadaniem. Wyzwania, z  jakimi przy-
chodzi się mierzyć, kiedy piastuje się to stanowisko, doty-
czą zarówno zmian zachodzących w szeroko rozumianym 
otoczeniu zewnętrznym uczelni, jak i jej wewnętrznej, cią-
gle rotującej strukturze. Gdy np. następują zmiany w prze-
pisach prawnych w odniesieniu do uczelni wyższych, gdy 
pojawiają się zespoły z  Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
oceniające funkcjonowanie kierunków studiów pro-
wadzonych w  ramach danego wydziału lub gdy trwają 
prace nad tworzeniem nowych kierunków studiów. Na 
złożoność pracy może mieć również wpływ liczba prowa-
dzonych kierunków w ramach któregoś wydziału, liczba 
studentów, jak również formy prowadzonego kształcenia.

Pełnienie funkcji dziekana Wydziału Społeczno-Technicz-
nego (największego wydziału w  PWSZ w  Koninie, jedy-
nego prowadzącego kształcenie na studiach zarówno 
stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i  podyplomowych) 
było dla mnie wyzwaniem. Niemniej praca ta przyniosła 
mi ogromną satysfakcję, pozwoliła poszerzyć horyzonty, 

spojrzeć globalnie na całokształt procesów zachodzących w uczelni, a także nabyć wiele nowych, 
przydatnych umiejętności.

Kadencja 2015-2019 nie należała do łatwych. Rozpoczęła się od przygotowania raportu samooceny 
dla kierunku praca socjalna (pierwsza akredytacja). Jeszcze trzykrotnie na Wydziale Społeczno-Tech-
nicznym pojawiały się zespoły PKA oceniające kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistykę oraz 
mechanikę i budowę maszyn. Wszystkie akredytacje przebiegły pomyślnie, a co za tym idzie, uczel-
nia otrzymała zgodę na ich dalsze prowadzenie.

Jednym z kluczowych wyzwań było dostosowanie programów studiów do nowych przepisów, jakie 
wprowadziła Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

W trakcie czterech lat na wydziale przygotowano szereg wniosków do MNiSW o nadanie uprawnień 
do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (informatyka, bezpieczeństwo i systemy ochrony, reso-
cjalizacja, automatyka i robotyka) oraz studiów drugiego stopnia (zarządzanie i inżynieria produkcji, 
zdrowie publiczne, gospodarka i administracja publiczna). Wszystkie złożone wnioski spotkały się 
z aprobatą ministerstwa, i tym samym PWSZ w Koninie uzyskała zgodę na prowadzenie wszystkich 
wyżej wymienionych kierunków.

Kadencja 2015-2019, obfitująca w dużą ilość zmian, przekształceń i wyzwań, przyniosła również wie-
le osiągnięć, za którymi stoją przede wszystkim pracownicy wydziału, którzy z oddaniem zaangażo-
wali się we wszystkie działania i inicjatywy. Chciałabym im w tym miejscu serdecznie podziękować 
za wytężoną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój PWSZ w Koninie.

dr Karina Zawieja-Żurowska 
dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego (2015–2019)
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Nowe otwarcia, zmiany 
i trudne decyzje

Z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w  Koninie je-
stem związany od początku jej istnienia. Wcześniej, jako 
pracownik Kolegium Nauczycielskiego, byłem obecny, 
gdy pojawił się pomysł utworzenia Wyższej Szkoły Zawo-
dowej. Na uczelni realizuję wiele różnych zadań związa-
nych ze sportem, procesem organizacyjnym, a  przede 
wszystkim prowadzeniem zajęć na kierunku wychowanie 
fizyczne.

W  ostatnich dziewięciu latach mojej pracy funkcję rek-
tora pełnił prof. dr hab. Mirosław Pawlak. W  tym czasie 
byłem prodziekanem Wydziału Społeczno-Humanistycz-
nego, a następnie dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej 
i Ochrony Zdrowia. Działalność JM Rektora prof. Pawlaka 
była w  tym okresie bardzo dynamiczna i  wizjonerska. 
Starał się realizować zadania, które założył w momencie 
wyboru na pierwszą, a potem na drugą kadencję. Czasy, 
w jakich przyszło nam współpracować, to czasy ciągłych 
i  nieustających zmian wynikających z  realizacji strategii 
rozwoju uczelni, a  także nakładanych przez MNiSW kry-
teriów, np. wdrożenie Ustawy 2.0. Początek każdego roku 
akademickiego miał znamiona „nowego otwarcia”, co wynikało z dostosowania się do zaleceń mini-
sterstwa i zarządzeń rektora. Czasami były to trudne dla wszystkich wyzwania, jeśli weźmie się pod 
uwagę realia, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Prof. Pawlak stawiał sobie wiele wyzwań, do któ-
rych konsekwentnie dążył. Wiązały się z tym trudne decyzje, które jako rektor podejmował i brał za 
nie odpowiedzialność. Zdarzało się, że w pewnych sytuacjach mieliśmy odmienne zdanie, co rektor 
czasami podkreślał. Jednakże różnica zdań osób mających wspólny cel, którym było dobro uczelni, 
przynosiła niejednokrotnie lepsze rozwiązania.

Prof. Pawlak dążył zawsze do stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej wpisującej się w potrzeby 
regionalnego rynku pracy. W efekcie uruchamiano nowe kierunki studiów licencjackich, np. kosme-
tologię czy pielęgniarstwo, a następnie magisterskie, a więc zdrowie publiczne, przez co naszym 
absolwentom stworzono warunki do kontynuowania nauki na miejscu, w  Koninie. Zasługą prof. 
Pawlaka jest także nawiązywanie kontaktów z wieloma zagranicznymi uczelniami, co zaowocowało 
szeroką wymianą studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach programu Erasmus+. 
Wiele uwagi poświęcał również rozwojowi bazy dydaktycznej i lokalowej uczelni.

Stąd zasadne wydaje się stwierdzenie, że pod wpływem działań rektora prof. Mirosława Pawlaka 
uczelnia zmieniła się w każdym wymiarze i stanowi jeden z najważniejszych elementów życia spo-
łecznego naszego miasta i regionu.

dr Janusz Kwieciński, prof. PWSZ w Koninie
prodziekan Wydziału Społeczno-Technicznego (2011–2015)

dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia (2015–2019)
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Przyjazne miejsce

Lata 2011-2020 stanowią bardzo ciekawy okres mojego życia 
zawodowego. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale też 
samorealizację i ogromną satysfakcję. Był to czas niezmiernie 
pracowity, zarówno dla mnie, jak i pracowników pionu kanc-
lerza oraz pozostałej kadry uczelni. 

Na przestrzeni tych dziewięciu lat organizacja PWSZ w Koni-
nie zmieniała się, a jej poszczególne budynki i tereny do nich 
przyległe – na oczach studentów, pracowników i mieszkań-
ców Konina – z roku na rok stawały się piękniejsze i bardziej 
funkcjonalne.

Jak wiemy, wprowadzanie zmian w instytucji lub organizacji 
wymaga determinacji i zaangażowania nie tylko kierownic-
twa, ale wszystkich pracowników. Wspólnymi siłami i wytę-
żoną pracą udało się nam sprawić, że uczelnia jest przyjaź-
niejszym miejscem dla studentów i pracowników. 

Korzystając z okazji, chcę w tym miejscu podziękować za lata 
współpracy Panu Rektorowi, Państwu Prorektorom, Dzieka-
nom, pozostałemu kierownictwu, wszystkim pracownikom 

mojego pionu oraz komórek współpracujących, za ogromne zaangażowanie i efektywną pracę na 
rzecz uczelni, która jest naszym wspólnym dobrem. Dzięki naszym wspólnym działaniom Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest bardzo dobrze prosperującą instytucją.

mgr Danuta Rakowska
kanclerz PWSZ w Koninie (2013–2020)
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SZKIELKIEM i

filologia
gospodarka i administracja publiczna
języki obce w mediach i biznesie 
zarządzanie i inżynieria produkcji
zdrowie publiczne

automatyka i robotyka 
bezpieczeństwo i systemy ochrony
bezpieczeństwo wewnętrzne
dietetyka
filologia angielska
filologia germańska
finanse i rachunkowość
informatyka
języki obce w mediach i biznesie 
kosmetologia
logistyka
mechanika i budowa maszyn
pedagogika
pielęgniarstwo
resocjalizacja 
wychowanie fizyczne

Studia I stopnia

Studia II stopnia


