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CZĘŚĆ I / PART I

O UCZELNI
ABOUT THE UNIVERSITY

lat
10 years

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jedną z głównych instytucji edukacyjnych
na terenie Powiatu Otwockiego oraz najwyżej kwalifikowaną uczelnią na południowym obrzeżu Warszawy. Od dziesięciu lat są w niej
realizowane zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa na wykształcenie wyższe. Nauczanie prowadzone jest
zarówno w obszarze nauk humanistycznych, społecznych jak i technicznych. Tym samym uczelnia ta daje ogromne szanse na zdobycie
wszechstronnego wykształcenia.
Realizacja tych zamierzeń jest zadaniem trudnym wobec coraz to nowszych wyzwań resortowych, lokalnego społeczeństwa, uwarunkowań rynkowych, rosnącej konkurencji oraz niechęci niektórych miejscowych polityków. Poprawne relacje z władzami administracji
publicznej oraz lokalnym społeczeństwem pozwalają na permanentny rozwój, co potwierdzają dotychczasowe dziesięcioletnie osiągnięcia. Przeprowadzone dwukrotnie badania opinii publicznej wykazały, że aż 97% lokalnego społeczeństwa jest dumna z faktu istnienia
WSGE w Józefowie. Uczelnia stała się symbolem i ambasadorem Józefowa w Polsce i poza jej granicami. Dzięki WSGE Miasto Józefów
podjęło współpracę z Bitetto we Włoszech.
Władze uczelni w odpowiedzi na zapotrzebowania edukacyjne zadbały w należyty sposób o bazę dydaktyczną i laboratoryjną.
Aktualnie Uczelnia dysponuje trzema laboratoriami o wysokiej jakości i dobrym wyposażeniu.
Prezentowana księga 10-lecia nie jest w stanie podsumować całego wysiłku wkładanego przez studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w realizację zamierzonych zadań. Zawarte w niej treści i fotografie nie są w stanie oddać pełnego
obrazu rozwoju i osiągnięć WSGE. Wierzę jednak, że przynajmniej w niewielkiej części prawda o WSGE została w tym dziele ukazana.
Księga jubileuszowa jest swoistym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla studentów, absolwentów, obecnych i byłych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, którym Władze uczelni składają serdeczne podziękowania za ich trud w powstanie
i rozwój Uczelni w Józefowie.
Prorektor
Prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek

Ladies and Gentlemen,
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów is one of the main educational institutions in the Otwock
Poviat and the university with the most qualified staff on the southern outskirts of Warsaw. Over the last ten years the implementation
of tasks has been aimed at satisfying the needs of the local community for higher education. Teaching is conducted in both the humanities,
as well as social and technical sciences. Thus, the University offers a great opportunity to gain a comprehensive educational formation.
The implementation of these plans is a difficult task in the face of newer and newer departmental challenges, local community,
market conditions, increasing competition and the reluctance of some local politicians. In general, however, good relations with public
authorities and the local community allow permanent development, as it has been evidenced by the achievements in the past ten years.
Public opinion surveys that were conducted twice, have shown that as many as 97% of the local population is very proud of the fact
that WSGE is based in Józefów. The University has become a symbol and ambassador of Józefów in Poland and outside the country.
Thanks to WSGE the authorities of the town of Józefów initiated a collaboration with the City of Bitetto in Italy.
University authorities, in response to the educational needs, are adequately taking care to provide teaching facilities and laboratories. The university currently has three well equipped laboratories of a very high quality.
The Book presented on the 10th anniversary of the University is not able to sum up the whole effort made by the students,
academic and administrative staff in the implementation of the intended tasks. The content and photographs included in the book
are not sufficient to give a complete picture of development and achievements of WSGE. However, we believe that at least a small part
of the truth about WSGE has been shown in this work.
Anniversary book is a kind of distinction and recognition for students, alumni, current and former academic and administrative employees and the university authorities wish to express their thanks for efforts in the creation and development of the University
in Józefów.

With Best Regards,
Prorector
Assoc. Prof. Ph.D. Magdalena Sitek
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Otwock, dnia 01 paŸdziernika 2012 roku

Jego Magnificencja
dr hab. Wincenty Bednarek
Rektor Wyźszej Szkoŏy
Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze
W imieniu wŏadz powiatu otwockiego pragnĺ serdecznie pogratulowaį jubileuszu 10-lecia powoŏania
Wyźszej Szkoŏy Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. WSGE w Józefowie jest przykŏadem,
źe takźe uczelnie niepubliczne, dziĺki dbaŏoŝci o poziom ksztaŏcenia oraz ofercie otwartej na potrzeby
wspóŏczesnoŝci, mogĭ odnieŝį sukces. Przekazujĺ wyrazy uznania za rozwój nauki w naszym regionie. Walorem
Szkoŏy jest nakierowanie nauczania i badaő naukowych na problemy lokalne, powiĭzane z funkcjonowaniem
gospodarki i samorzĭdów. Na szczególne wyróźnienie zasŏuguje rozwój kontaktów miĺdzynarodowych, którego
rezultatem jest zaawansowana wspóŏpraca z róźnymi uczelniami na ŝwiecie umoźliwiajĭca studiowanie
m. in. w ramach programu Erasmus.
Ġyczĺ Panu Rektorowi i Nauczycielom Akademickim wielu znaczĭcych osiĭgniĺį naukowych
i dydaktycznych, Pracownikom wspomagajĭcym proces dydaktyczny satysfakcji z wykonywanej pracy,
a Studentom jak najlepszych wyników w nauce.
Z powaźaniem,
Bogumiŏa Wiĺckowska
Starosta Otwocki
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GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 17 paĨdziernika 2012 r.

Jego Magnificencja
dr hab. Wincenty Bednarek
Rektor WyĪszej Szkoáy
Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Magnificencjo,
w tym roku WyĪsza Szkoáa Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
obchodzi 10 rocznicĊ powoáania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Od 18
listopada 2002 roku mam przyjemnoĞü obserwowaü jak w procesie ksztaácenia mieszkaĔców
powiatu otwockiego szkoáa z sukcesem wiąĪe sytuacjĊ lokalnych samorządów z europejskimi
standardami.
W związku z 10-leciem szkoáy na rĊce Jego Magnificencji chciaábym záoĪyü wyrazy
uznania za dbaáoĞü o poziom nauczania w placówce, a caáemu Ğrodowisku akademickiemu
Īyczyü sukcesów dydaktycznych i znacznego wkáadu w rozwój nauki.
Z powaĪaniem
Wójt Gminy Celestynów
Stefan Traczyk

______________________________________________________________

Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3
Dni przyjĊü interesantów: poniedziaáki w godz. 900÷ 1700,wtorek - piątek w godzinach 800 ÷ 1600
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ȾȿɊɀȺȼɇȺ ɋɅɍɀȻȺ
ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȲ
ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɍɤɪɚʀɧɚ, 03680, Ɇɋɉ, ɦ. Ʉɢʀɜ-35,
ɜɭɥ. ɍɪɢɰɶɤɨɝɨ, 45
Ɍɟɥ. (044) 494-06-06
Ɏɚɤɫ (044) 494-06-67
E-mail: post@sips.gov.ua

STATE INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICE
OF UKRAINE
Ukraine, 03680, MSP, Kyiv-35,
45, Urytskogo str.
Tel. (044) 494-06-06
Fax (044) 494-06-67
E-mail: post@sips.gov.ua

Doradca Prezesa SáuĪby PaĔstwowej
WáasnoĞci Intelektualnej
Ministerstwa OĞwiaty i Nauki, MáodzieĪy i Sportu Ukrainy
Prof. Dr.hab. Jurii Peáech
Kijów, dnia 01 paĨdziernika 2012 roku
Jego Magnificencja
dr hab. Wincenty Bednarek
Rektor WyĪszej Szkoáy
Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w
Józefowie
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,
W dniu jubileuszu 10-lecia isnienia i dziaáalnoĞci WyĪszej Szkoáy Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi skáadam PaĔstwu serdeczne gratulacje i Īyczenia.
Jubileusz jest doskonaáą okazją do podsumowaĔ i wspomnieĔ, ale takĪe do wytyczenia sobie
nowych celów i planów. Serdecznie gratulujĊ dotychczasowych osiągniĊü edukacyjnych i
wychowawczych. O randze Uczelni Ğwiadczy najlepiej to, Īe co roku cieszy siĊ ogromnym
zainteresowaniem maturzystów, dla których istotną rolĊ w wyborze miejsca studiowania
odgrywa prestiĪ Uczelni oraz wysokie standardy ksztaácenia. Na szczególne wyróĪnienie
zasáuguje zaawansowana wspóápraca z uczelniami w róĪnych czĊĞciach Ğwiata. Stanowi to
istotny element jakoĞci ksztaácenia oraz promowania polskiej nauki. Jestem przekonany, Īe
sukcesy te staną siĊ impulsem do podejmowania kolejnych wyzwaĔ.
ĩyczĊ Panu Rektorowi, Nauczycielom Akademickim, Pracownikom wspomagającym
proces dydaktyczny i Studentom WyĪszej Szkoáy Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi dalszego, wszechstronnego rozwoju, pomyĞlnej realizacji planów i satysfakcji z
pracy, a takĪe sukcesów w zdobywaniu prestiĪowych grantów oraz osiągania jak najlepszych
wyników naukowych.
Z wyrazami glĊbokiego szacunku.
Prof. Dr.hab Jurii Peáech
Doradca Prezesa SáuĪby PaĔstwowej ds.
WáasnoĞci Intelektualnej MONMSU
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His Excellency
dr hab. Wincenty Bednarek
Rector of the Alcide De Gasperi
University of Euroregional Economy
in Józefów

Excellency,

On behalf of the Ghanaian Mission and the Ghanaian Community, I wish to convey my
warmest congratulations to the Alcide De Gasperi University of Euroreginal Economy on its
10th Anniversary. From your humble beginnings ten years ago, not only have you evolved
and become a full fledged university but today, the University is also one of the reputable
universities in Poland and beyond.
I applaud your success and the dedicated efforts of your staff to advance quality education for
all students. Here’s to many more years of telling the stories that matter. Congratulations once
again on achieving this memorable milestone.

Sincerely,
Dr. Albert S. L. Kitcher
Honorary Consul Designate of Ghana in Ukraine
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30thOct.2012












Greetings
Namaste! Witajcie!

It’s my great pleasure to write few words of Greetings on the auspicious of the
10th Anniversary of the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy. On the
occasion, I would like to extend my hearty congratulations to all who are attached to this
University including students, teachers, management team, university staffs and well
wishers. As I know, the University has progressed a lot in terms of good management and
heeding towards super quality education in the last few years.
I wish the University will keep on climbing towards the peak of progress in coming days.
Hurdles become lesson and bring the goal closer if they are vigorously and continuously
faced with open heart and honesty. I wish the University become one of the biggest and the
best Universities of Poland soon.

Sincerely,

Bikash Siwakoti
Managing Director
Trinity Abroad Study Services
Putalisadak, Kathmandu
Nepal
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HISTORY AND MISSION OF WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie została utworzona na podstawie
decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-34001-1119/TT/02 z dn. 18.11.2002r i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115 (obecnie
nr 257). Od 2002 r. do 2008 r. Uczelnia prowadziła studia
wyższe I stopnia, a od 4 lat również II stopnia. Od początku
istnienia Uczelnia kształci studentów na kierunku „administracja”. Od października 2003 r. na podstawie decyzji
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uruchomione zostały kolejne kierunki: „pedagogika” (DSW-3-4003/594/
JP/03), „politologia” (DSW-3-4003-837/JP/03) oraz
„zarządzanie” w 2004 r. (DSW-3-4003-629/JP/04),
a w 2006 r. uzyskano zgodę na otwarcie kierunku „ochrona środowiska” (DSW-3-4003-117/06). W październiku 2007 r. na podstawie decyzji MNiSW (DSW-2-06-003389/07) Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia
studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, w lipcu 2008 r. decyzją DSW-2-02-400395/08 uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na
kierunku „pedagogika” oraz w grudniu 2010 r. decyzją
MNiSW-DNS-WUN-6022-12308-2/IŻ/10 uprawnienia
do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Od 27 września 2004 r.
Uczelnia ma patrona, wybitnego włoskiego i europejskiego
męża stanu, jednego z twórców zjednoczonej Europy - Alcide De Gasperi. Decyzją Ministra (DSW—3-4001-855/

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów was created by a decision of the Minister of National Education and Sport DSW-3-4001-1119/TT/02 of 18
November 2002 and registered as private university under the
number 115 (currently no. 257). From 2002 to 2008 the University conducted first degree studies, and for the last 4 years it
has conducted the second degree studies. Since the beginning
of its existence the University has educated students in the field
of „administration”. On October 2003 on the basis of a decision of the Minister of National Education and Sport another
faculties were launched: „pedagogy” (DSW-3-4003/594/
JP/03), „political science” (DSW-3-4003-837/JP/03) and
„management” in 2004(DSW-3-4003-629/JP/04). In 2006
permission has been obtained to set up the faculty in the field
of „environmental protection” (DSW-3-4003-117/06).
In October 2007, on the basis of a decision of Ministry
of Science and National Education (DSW-2-06-003-389/07)
the University has received permission to pursue degree studies in the field of „internal security” and in the July 2008
by the decision DSW-2-02-4003-95/08 to conduct second degree studies in the field of „pedagogy”. In December 2010,
by the decision MiNiSW-DNS-WUN-6022-12308-2/IŻ/10
an authority was given to conduct second degree studies in the
field of „internal security”. From 27 September 2004 the
University has had a patron, a prominent Italian and European
statesman, one of the founders of the United Europe - Alcide
De Gasperi. By the decision of Minister (DSW-3-4001-855/
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TT/04) Uczelnia zmieniła nazwę na „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie“
(WSGE). W pierwszym okresie w Uczelni funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna - Wydział Administracji
i Nauk Humanistycznych. Od 01 września 2005 r. WSGE
miała już strukturę dwuwydziałową. Na podstawie zarządzenia Rektora nr 10/2008 z dnia 07 października 2008 r.
przekształceniu uległy powołane zarządzeniem nr 15/2005
z dnia 01 września 2005 r. jednostki organizacyjne Uczelni.
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zmienił nazwę na Wydział Pedagogiki, natomiast Wydział Administracji na Wydział Nauk Społecznych. Obecnie do Wydziału
Pedagogiki przyporządkowany jest kierunek „pedagogika”
w zakresie studiów I i II stopnia, natomiast do Wydziału Nauk Społecznych przyporządkowany jest kierunek
„administracja”, „zarządzanie”, „ochrona środowiska”
w zakresie studiów wyższych I stopnia oraz „bezpieczeństwo
wewnętrzne” w zakresie studiów I i II stopnia.
Strukturę WSGE tworzą dwa podstawowe piony:
1. Pion administracyjno – gospodarczy
2. Pion naukowo – dydaktyczny
Strukturę Uczelni uzupełniają organy jednoosobowe,
tj. kanclerz, rektor i dziekani oraz organy kolegialne: senat
i rady wydziałów, w skład których, zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni, wchodzą
przedstawiciele samorządu studenckiego.

Misja Uczelni
WSGE jest głęboko powiązana z powiatami podwarszawskimi, zwłaszcza otwockim, mińskim, piaseczyńskim i garwolińskim, z których pochodzi najwięcej studentów. Strefą
wpływu jest również Wawer, południowo-wschodnia dzielnica
Miasta Stołecznego Warszawy. Związek z tymi obszarami jest
umacniany również poprzez liczne inicjatywy podejmowane
od lat we współpracy z instytucjami samorządowymi i gospodarczymi. Nie bez znaczenia są inicjatywy realizowane na rzecz
mieszkańców. Cechą charakterystyczną misji Uczelni jest nakierowanie kształcenia i badań naukowych na problemy lokalne, powiązane z funkcjonowaniem gospodarki i samorządów,
ale w wymiarze europejskim. WSGE dzięki programom Unii
Europejskiej, zwłaszcza programowi LLP Erasmus, utrzymuje
kontakty z licznymi uczelniami zagranicznymi oraz z władzami
lokalnymi. Przyczynia się w ten sposób do nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi samorządami, przykładem czego jest umowa o miastach partnerskich pomiędzy
gminą Józefów a gminą Bitetto we Włoszech.
WSGE prowadzi dydaktykę oraz badania naukowe podstawowe, stosowane i przemysłowe. Podejmowane są również
prace rozwojowe, działalność statutowa i upowszechniająca naukę. Uczelnia łączy dydaktykę i prace badawcze z innowacyjną
gospodarką w regionie podwarszawskim, które wzmacniane są
poprzez partnerstwo z parkiem przemysłowo-technologicznym
Euro-Centrum z Katowic. Uczelnia zamierza również w najbliższych dwóch latach stworzyć klaster edukacyjny, mający składać
się z uczelni wyższych i szkół średnich. W ten sposób przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany
zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji, samokształcenia.
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TT/04) the University changed its name to „Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy” (WSGE). In the first
period of its existence within the University operated one organizational unit - Department of Administration and Human
Sciences. From 1st September 2005 WSGE had already two-department structure. On the basis of the Rector’s Ordinance No. 10/2008 of 07 October 2008 the organizational units
of the University have been converted, established by Decree
No 15/2005 of 01 September 2005. Faculty of Humanities
and Social Sciences changed its name to the Faculty of Pedagogy, and the Department of Administration changed its name
to the Department of Social Sciences. Currently, the faculty
of „pedagogy” of the first and second degree studies is assigned
to the Department of Education: „administration”, „management”, „environmental protection” as first degree studies
and „internal security” - both first degree and second degree
studies are assigned to the faculty Social Scienes.
The structure of WSGE consists of two divisions:
1. Administrative - economic division
2. Scientific - teaching division
The structure of the University is complet by single bodies,
i.e.: the chancellor, rector, and deans as well as collective
bodies: the senate and council departments, part of which,
according to the Law on Higher Education and the Statute
of the University, are the student council representatives.

Mission of the University
WSGE is intimately connected with the districts in the
Warsaw vicinity, especially Otwock, Minsk, Piaseczno and
Garwolin poviats, where most students come from. Wawer
South-eastern part of Warsaw is also an area of influence.
The link with these areas is also reinforced by a number
of initiatives over the years, in cooperation with local government and economic institutions. The initiatives taken for
residents are also quite significant. A characteristic feature
of the University’s mission is to focus education and research
on local issues, related to the functioning of the economy
and the local authorities, but with taking into consideration
the European context. WSGE, through the programs of the
European Union, especially the LLP Erasmus programme,
maintains contacts with many foreign universities and local
authorities. This way it contributes to establishing cooperation between Polish and foreign governments, an example
of which is a twin cities agreement between the municipality
of Józefów and the municipality of Bitetto in Italy.
WSGE conducts teaching and a basic, applied and industrial scientific research. Another types of activities are
as follow research and development, statutory activity
and actions popularizing science. The University combines educator and research works with innovative economy
in the sub-Warsaw area, which is reinforced by the partnership with industry and technology park, “Euro-Centrum”
in Katowice. The University is also planning to create cluster education in the next two years, that would consist
of universities and high schools from the region. This is
a way to prepare students for independent job search, changing profession, gaining new skills and self-education.

Objectives

Podstawowym celem działalności WSGE jest kształcenie studentów. Programy nauczania odpowiadają wymogom Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz założeniom innowacyjnej gospodarki. Nauczanie wspierane jest przy pomocy
projektów europejskich. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń,
konwersatoriów czy laboratoriów prowadzone są przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy i różnych form
aktywizujących, prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów z programu Erasmus lub pochodzących
z innych państw świata. Dydaktyka prowadzona jest w oparciu
o badania naukowe kadry naukowo-dydaktycznej. Rozpoczęło
się nauczanie z wykorzystaniem techniki e-learningu. Organizowane są również seminaria i konferencje, w tym o charakterze
międzynarodowym, zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele
nauki z Polski i ze świata. Badania naukowe nakierowane są zasadniczo na problemy lokalne. Kolejnym celem działalności jest
powiązanie Uczelni z lokalnym samorządem i biznesem. Współdziałanie to posiada różne formy, m.in. tematy prac dyplomowych muszą być nakierowane na rozwiązanie lokalnych problemów, natomiast przedmiot badań naukowych i prac studenckich
jest wygenerowany przy współpracy z lokalnymi podmiotami.

The primary objective WSGE is to educate students. Learning programmes meet the requirements of the National
Qualifications Framework for Higher Education and foundations of innovative economy. The teaching is supported
by European projects. Classes in the form of lectures, seminars, tutorials and labs are conducted with use of the latest
methods of transmitting knowledge and various forms and
they are conducted in Polish and in English (for Erasmus
students or those from other parts of the world). Teaching
is run based on the research of academic staff. E-learning
techniques has also been implemented same seminars
and conferences, including the ones of international character, to which the most important representatives
of the Polish and the world science are invited. Research
is focused principally on local issues. The next objective
is to link the University with local government and business. This cooperation has many forms, one of them is that
the subjects of students’ theses need to be focused on local
problems, while the subject of research and student work
is generated in collaboration with the local entities.

1. Educating students according to the
1. Kształcenie studentów zgodnie z po- needs of the region and the requirements
trzebami regionu i wymogami rynku pracy
of the labor market
WSGE kształci studentów w duchu poszanowania wartości płynących z praw człowieka oraz zasad demokracji. Uczelnia kształtuje osobowość studentów i ich działania w poczuciu identyfikacji, przywiązania i sympatii do własnego narodu,
praworządności, obowiązkowości i odpowiedzialności a także
poszanowania ludzi o odmiennej kulturze, poglądach politycznych i przekonaniach religijnych. Umożliwia zdobycie
wiedzy i umiejętności bezkonfliktowej pracy z ludźmi, zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych
oraz internalizację z zasadami etyki zawodowej.
Jednym z celów misji WSGE jest kształcenie studentów
zgodnie z potrzebami regionu. Te zaś są identyfikowane przy
pomocy badań naukowych i współpracy z samorządami,
podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.
Odpowiedzią na potrzeby jest oferta dydaktyczna poszczególnych kierunków studiów. Na kierunku „administracja” przygotowywane są przyszłe kadry administracyjne, głównie dla
urzędów gminnych i powiatowych. Kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” kształci kadry do pracy w policji, straży
pożarnej i w innych służbach, a także do pracy w firmach
ochrony mienia i osób. Na kierunku „zarządzanie” studenci
przygotowywani są do pracy na stanowiskach kierowniczych,
wymagających pewnych zdolności menedżerskich. Po ukończeniu „pedagogiki” studenci gotowi są do pracy w oświacie,
szkolnictwie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - nie
tylko jako nauczyciele i wychowawcy, ale również jako dyrektorzy placówek. Na kierunku „ochrona środowiska” studenci
przygotowywani są do pracy w organach lub organizacjach
zajmujących się ochroną środowiska. Przygotowanie studentów obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczelnia
posiada podpisane stosowne umowy na praktyki i trzymiesięczne staże dla studentów z wynagrodzeniami, które są dofinansowane z UE w ramach EFS.

WSGE educates students in a spirit of respect for
the value of the benefits of human rights and democracy.
The university shapes the personality of the students and
their activities with a sense of identity, loyalty and affection to their own nation, the rule of law, respect for rules
and responsibility and respect for people of different cultural, political and religious beliefs. It provides students with
the knowledge and skills of conflict-free work with people,
ability to solve problems independently and the internalization of professional conduct social rules.
One of the objectives of WSGE’s mission is to educate students according to the needs of the region. These,
in turn, are identified by means of scientific research and
cooperation with local governments, businesses and NGOs.
The answer to these needs is to offer various courses
of study. The faculty of „administration” prepares the future administrative staff, mainly for official municipal and
county offices. The faculty of „internal security” trains personnel to work in the police, fire service and other services,
as well as for working in companies that protect property and persons. On the faculty of „management” students
are prepared to work in managerial positions, requiring
certain management capabilities. After graduating from
„pedagogy” namely students are ready to work for education institutions, schools and childcare centers - not only
as teachers, but also as directors of pedagogical institutions.
On the faculty of „environmental protection”, students
are prepared to work for the organizations involved in environmental protection. Preparing students includes theoretical and practical knowledge. The University has signed suitable contracts for practices and a three-month internships
for students that include salaries, which are co-financed
with the EU in the framework of the European Social Fund.
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Władze Uczelni dokładają należytych starań w poszukiwaniu odpowiednich miejsc dla realizacji tych zadań. Studenci odbywają praktyki i staże zawodowe przede wszystkim
w samorządach terytorialnych, placówkach edukacyjno-wychowawczych, podmiotach gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w organach administracji centralnej.

University authorities make reasonable efforts to search
for suitable places for these tasks. Students take practices
and vocational internships mainly in local governments,
educational institutions, economic units, enterprises and
the central administration authorities.

2. Badania naukowe

2. Scientific research

WSGE ma krótkoterminowy i średnioterminowy plan
badawczy. Taki plan ma również każdy wydział. Wykonanie
zadań realizowane jest indywidualnie i zespołowo. Istnieje
możliwość powoływania instytutów badawczych, tworzenia zespołów wraz z naukowcami z innych uczelni krajowych
i zagranicznych. Pracownicy mają możliwość ubiegania się
o granty zwykłe, promotorskie i rozwojowe. Badania naukowe prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich, jak
i studentów winny być skoncentrowane zasadniczo na rozwiązywaniu problemów lokalnych. Kadra prowadzi prace badawcze o charakterze podstawowym a także badania stosowane,
przemysłowe, prace rozwojowe i działalność upowszechniającą
naukę. Dziekani opracowują systemowy plan badawczy na trzy
lata na podstawie powyższych wytycznych. WSGE zmierza w
ten sposób do kompleksowego naukowego opracowania problemów i zagadnień czterech powiatów: otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i piaseczyńskiego. Realizacja zamierzonych
badań pozwoli wydać kompendium wiedzy o poszczególnych
gminach i powiatach. Zakłada się również promocję cząstkowych wyników badań poprzez prezentowanie ich w jednostkach zainteresowanych oraz poprzez organizację seminariów,
w których uczestniczyć będą przedstawiciele tych jednostek.
Efektem prowadzonych badań naukowych są publikacje i raporty publikowane przez wydawnictwo naukowe WSGE.
Uczelnia wydaje również własne czasopismo naukowe, które
znajduje się na liście ministerialnej czasopism punktowanych,
w 2012 r. ocenione na 6 punktów.

WSGE has a short-term and medium-term research
plan. Each department has also such plans. Execution
of the tasks is carried out both individually and collectively.
There is a possibility to appoint research institutes, or create teams together with scientists from other universities
and from abroad. Employees have the opportunity to apply for the regular, promotional and development grants.
Research conducted by both scientists and students should be focused mainly on solving local problems. The staff
conducts basic research as well as applied and industrial
research together with developmental works and activities
promoting the science. Deans develop a systemic plan of research for three years, time on the basis of these guidelines.
This way WSGE aims at a comprehensive scientific description of problems and issues of four poviats: Otwock, Minsk,
Garwolin and Piaseczno. Implementation of the research
will give a compendium of knowledge about the individual
municipalities and counties. Also, a partial promotion of research results is assumed by presenting them in front of the
concerned units and the organization of seminars, which
will be attended by the representatives of these entities.
The result of scientific research are available in a form,
of publications and reports published by the academic publisher of WSGE. The University also publishes its own
scientific journal, which is on a Ministerial list of scoring
magazines, and in 2012 it was estimated at 6 points.

3. Więź Uczelni z absolwentami

3. University bond with the Alumni

Uczelnia prowadzi biuro karier, zadaniem którego jest
śledzenie losów absolwentów po zakończeniu studiów.
Przeprowadza się badania w jednostkach zatrudniających
absolwentów pod kątem ich przygotowania do wykonywanego zawodu i stopnia aktywizacji zawodowej. Absolwenci
WSGE są zatrudniani zasadniczo w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i jednostkach administracji centralnej. Dla absolwentów Uczelnia przygotowuje ofertę dokształcania, m.in. szkolenia czy studia podyplomowe. Wiele
z tych zajęć prowadzonych jest przy wykorzystaniu środków
finansowych z funduszy unijnych. Corocznie organizuje się
zjazd absolwentów, podczas którego są oni informowani
o aktualnych działaniach Uczelni.

The university runs The Careers Office, which task
is to follow the life of the Alumni after graduation. Tests are carried out in units employing graduates in terms
of their preparation for the profession and the degree of vocational activity. WSGE Graduates are employed primarily
in the offices of municipal, district, provincial offices and
central government bodies. The University prepares an offer of improving their qualifications for it graduates, including training or post-graduate studies. Many of these activities are carried out with the use of financial resources
from the EU funds. Annually a reunion is organized, during
which the Alumni are informed about the current activities
of the University.

4. Programy europejskie

4. European Programmes

WSGE do swojej działalności wykorzystuje programy
europejskie. Najszerzej stosowany jest program „LLP Erasmus”, dzięki któremu możliwa jest wymiana studentów
i kadry naukowej z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. W ramach tego programu Uczelnia wysyła również
studentów na praktykę do instytucji zagranicznych. Studenci
korzystali również z programu „Leonardo da Vinci” nakierowanego głownie na zdobywanie sprawności praktycznych.

In its operation WSGE, uses European programmes. The
most widely used one is the”Erasmus LLP”, thanks to which
it is possible to exchange students and scientists from a number of research centers from abroad. Under this program,
the University also sends students to take internship in foreign institutions. Students also benefited from the „Leonardo da Vinci” programme, primarily aimed at the acquisition
of practical skills. The University also implements „soft”

Uczelnia realizuje programy „miękkie” należące do kapitału
ludzkiego. Dzięki nim studenci, absolwenci oraz osoby spoza
Uczelni mogą podnosić kwalifikacje i uzyskiwać szersze kompetencje. Najważniejszym jednak sukcesem realizacji tych
programów jest utworzenie platformy informatycznej, służącej do nauczania na odległość - platformy e-learningowej.

programmes, a part of the human capital. Thanks to them,
students, graduates and people from outside the University
can improve skills and gain knowledge in new competence
areas. However, the most important proof of a successful implementation of these programs is the creation of a platform,
used for distance learning - an e-learning platform.

5. Współpraca ze szkołami średnimi i wyższymi 5. Cooperation with other high schools and universities
Uczelnia od samego początku prowadzi współpracę
ze szkołami średnimi. Przeprowadzane są różne akcje szkoleniowe i edukacyjne dla młodzieży, w tym także konkursy wiedzy. Działania te są podejmowane wspólnie z innymi jednostkami, np. z policją. Celem zacieśniania współpracy z szkołami
średnimi jest pozyskanie kandydatów na studentów WSGE
oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy stające przez młodym człowiekiem wchodzącym w dorosły świat, np. bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia wynikające z patologii społecznych, wykroczenia nieletnich itp. W ten sposób Uczelnia
realizuje również swoją więź z regionem. Wychodząc naprzeciw problemom demograficznym, WSGE podejmuje współpracę z innymi uczelniami wyższymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia studiów II stopnia. Obszary współpracy obejmują
kwestie doskonalenia oferty kształcenia, realizacji programów
badawczych, wspólnego pozyskiwania środków finansowych
z funduszy europejskich. W zamierzeniu jest również powołanie klastra edukacyjnego, mającego skupić zarówno szkoły średnie, jak i uczelnie wyższe, którego celem będzie prowadzenie
wspólnych szkoleń, podniesienie jakości kształcenia, prowadzenie wspólnych badań naukowych i kampanii reklamowej.

From the very beginning the University has been cooperating with high schools. Various trainings and educational
actions are carried out for young people, including knowledge competitions. These activities are undertaken jointly
with other entities, such as the Police. The goal of collaboration with secondary schools is to attract candidates
to study at WSGE and to put emphasis on the major issues
confronting the young man entering the adult world, such
as road safety, risks of social pathologies, juvenile offenses,
etc. This way, the University also deepens its relationship
with the region. In order to meet the demographic challenge, WSGE cooperates with other universities, especially
in the area of conducting the second degree studies. Areas
of cooperation include the issues of improving the education offer, implementation of research programs, or joint
bit for acquiring funds from European funds. There is also
a plan to establish an education cluster, gathering both
schools and universities. This cluster’s goal is to conduct
joint training, improve the quality of education, conduct
joint research and advertising campaign.

6. Rozwój kadry naukowej

6. Development of the academic staff

Władze WSGE kładą nacisk na kształcenie kadry naukowej i podnoszenie kwalifikacji. Finansowane są przewody
doktorskie i habilitacyjne pracowników deklarujących WSGE
jako podstawowe miejsce pracy. W ten sposób Uczelnia dąży
do pozyskania własnej kadry naukowej. W ramach podnoszenia kwalifikacji kadra ma możliwość udziału w konferencjach
organizowanych przez Uczelnię oraz w konferencjach i seminariach zewnętrznych. Udział ten jest finansowany ze środków
własnych Uczelni. W sumie spośród pracowników WSGE,
w latach 2005-2012, 16 uzyskało stopień doktora, 4 doktora
habilitowanego i 2 tytuł profesora.

WSGE authorities put emphasis on the training of academic staff and improvement of skills. The main area of financing
are doctoral and postdoctoral studies for employees declaring
WSGE as the primary workplace. This way, the University
strives to acquire their own academic staff. Gaining new skills,
the staff has the possibility to participate in conferences organized by the University and in external conferences and seminars.
This share is funded by the University’s own financial resources. Among all employees of WSGE, between 2005-2012, 16
of them received a doctoral degree, 4 people gained a postdoctoral title and 2 have become professors.
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PROGRAMY EUROPEJSKIE
EUROPEAN PROGRAMMES
Uczelnia w Józefowie od samego początku aktywnie działa
na polu współpracy międzynarodowej, wykorzystując do swojej działalności programy europejskie. Najszerzej stosowany
jest Program „LLP Erasmus”, dzięki któremu możliwa jest
wymiana studentów i kadry naukowej z licznymi ośrodkami
naukowymi z zagranicy. W ramach tego programu Uczelnia
wysyła również studentów na praktykę do instytucji zagranicznych. W roku akademickim 2004/05 Uczelnia wygrała
również konkurs na realizację dwóch projektów europejskich
w ramach Programu „Leonardo da Vinci”. Projekty te umożliwiły naszym studentom odbycie staży zawodowych we Włoszech, a w przyszłości studiowanie na kilku europejskich uczelniach i uzyskanie wspólnego dyplomu tych uczelni. W roku
akademickim 2006/2007 realizowany był następny europejski
projekt „Lingua in Piazza”, dzięki któremu kadra dydaktyczna
Uczelni mogła zdobywać umiejętności językowe za granicą.
WSGE realizuje także programy europejskie należące
do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia w latach
2008-2012 realizuje projekt nr 2/POKL/4.1.1/2008 pt. Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału intelektualnego Uczelni, w tym kadry dydaktycznej i studentów, poprzez
bogatą ofertę szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych
oraz dofinansowanych studenckich staży zawodowych.
W latach 2010-2014 odbywają są studia na kierunku
„ochrona środowiska” wraz z wakacyjnymi stażami dla studentów, realizowane w ramach projektu nr 2/POKL/4.1.1/2009
pt. Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Wyższej Szkole
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto dzięki temu projektowi Uczelnia
mogła otworzyć biura ds. osób niepełnosprawnych, ułatwiające
naukę studentom niepełnosprawnym oraz prowadzić szkolenia
z Autoprezentacji, Komunikacji interpersonalnej i Zarządzania
stresem, które pomogą studentom WSGE wejść na rynek pracy
z umiejętnościami niezbędnymi w każdej organizacji.
Uczelnia w terminie 23 - 31 sierpnia 2012 r. dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowała projekt pt. „CESS - Central European Summer School”
polegający na realizacji Środkowo-Europejskiej Letniej Szkoły
(CESS 2012) z udziałem młodzieży i wykładowców z Ukrainy,
Węgier, Słowacji, Czech oraz Polski. Naszymi partnerami byli:
Faculty of Political Science and International Relations, Matej
Bel University in Banska Bistrica (Słowacja), University College of International and Public Relations, Prague (Czechy),
YNGO European Dimension (Ukraina) oraz wykładowcy
z Węgier. Nie zabrakło też młodzieży z Filipin, Indii, Bangladeszu
czy Nepalu. Szkoła została zrealizowana dzięki wsparciu projektu utworzonego przez Grupę Wyszehradzką (Polska, Czechy,
Węgry, Słowacja) mającego na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw.

From the very beginning of its existence the University
in Józefów is active in the field of international cooperation,
using European programmes for its activity. The most widely used programme is „Erasmus LLP”, thanks to which
it is possible to exchange students and scientists from a number of research centers from abroad. Under this programme,
the University also sends students to the internship in foreign
institutions. In the academic year 2004/05 WSGE also won
the contest for the implementation of two European projects
under the „Leonardo da Vinci” programme. These projects
have enabled our students to undergo internships in Italy
and, in the future, to study at several European universities
and obtain a joint degree of graduation. In the academic year
2006/2007 another European project was carried out. It was
called „Lingua in Piazza” and it enabled the teaching staff
of the University to acquire language skills abroad.
WSGE also implements European programs beinga
part of the Operational Programme Human Capital. University in 2008-2012 has been implementing the project
No. 2/POKL/4.1.1/2008 called: Building the development
potential of Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów within the Operational Programme Human
Capital, co-financed by the European Union under European
Social Fund. The aim of the project is to enhance the intellectual potential of the University, including teaching staff and
students, with a wide range of training courses, workshops,
post-graduate studies and subsidized vocational internships.
In 2010-2014 the studies in the field of „environmental
protection” and the holiday internships for students are implemented under the project No 2/POKL/4.1.1/2009 called: Improving the quality of services and a stronger link with
the needs of the labor market and knowledge-based economy
at the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów within the Operational Programme Human Capital, co-financed by the European Union from the resources
of the European Social Fund. In addition, thanks to this project,
the University could open an office for persons with disabilities, that helps them study and provides training for all students
of WSGE in self-presentation, interpersonal communication
and stress management. That would help them enter the job
market with the skills necessary in any organization.
Between 23 - 31 August 2012 the University, with the support of the International Visegrad Fund, implemented a project
called „CESS - Central European Summer School” based on the
running of the Central European Summer School (CESS 2012),
with the participation of young people and lecturers from Ukraine, Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland. Among our
partners were: Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banska Bistrica (Slovakia), University College of International and Public Relations, Prague (Czech
Republic), YNGO European Dimension (Ukraine) and lecturers
from Hungary. Additionally, in the CESS participated young people from the Philippines, India, Bangladesh and Nepal. The
summer school was carried out with the support of a project created by the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary,
Slovakia) aiming at financial support for international initiatives.

CZĘŚĆ II / PART II

STRUKTURA I ORGANY UCZELNI
STRUCTURE AND THE AUTHORITIES
OF THE UNIVERSITY

ORGANY I WŁADZE UCZELNI
HISTORY AND MISSION OF WSGE

Aktualne organy WSGE
Current Bodies of WSGE

Założyciel Uczelni
Founder of the University
mgr inż. Jan Jakimowicz

Rektor Uczelni
University Rector

Prorektor
Prorector

prof. ndzw. dr hab.

prof. ndzw.dr hab.

Wincenty Bednarek
prof. WSGE

Magdalena Sitek
prof. WSGE

Prorektor ds. Dydaktycznych i
Rozwoju Uczelni
Prorector on Didactics
and Development of the University
prof. zw. dr hab.

Witold Pokruszyński

Pełnomocnik Rektora
ds. Naukowych
Plenipotentiary of Rector
on Scientific Matters

Dziekan Wydziału Pedagogiki
Dean of Pedagogy Department
dr Krzysztof Dziurzyński

prof. zw. dr hab.

Bronisław Sitek

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych
Dean
of Social Sciences Department
dr Wacław Brzęk

Dyrektor Uczelnii
Director of the University
mgr Sylwia Ćmiel

Byli Rektorzy i Dziekani Uczelni / Former rectors and deans of the University
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Rektor w latach 2002-2007
prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski

Rector in years 2002-2007
prof. Ph.D. Stanisław Pikulski

Dziekan w latach 2002-2007
dr Czesław Parka

Dean in years 2002-2007
Ph.D. Czesław Parka

Dziekan w latach 2005-2006
dr Joanna Kłobukowska

Dean in years 2005-2006
Ph.D. Joanna Kłobukowska

Dziekan w roku 2007
dr Katarzyna Ferszt – Piłat

Dziekan in 2007
Ph.D. Katarzyna Ferszt – Piłat

Dziekan w latach 2007-2009
dr Mirosław Grelik

Dean in years 2007-2009
Ph.D. Mirosław Grelik

Dziekan w latach 2008-2010
dr Mirosława Raczkowska-Lipińska

Dean in years 2008-2010
Ph.D. Mirosława Raczkowska-Lipińska

Dziekan w latach 2009-2012
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński

Dean in years 2009-2012
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński

SCIENTIFIC AND DIDACTIC STRUCTURE OF THE UNIVERSITY
Senat Uczelni

Senate of the University

1. prof. ndzw. dr hab. Wincenty Bednarek prof. WSGE
- Przewodniczący – Rektor
2. mgr inż. Jan Jakimowicz – Założyciel
3. prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek prof. WSGE
– Prorektor
4. prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – Prorektor
5. dr Krzysztof Dziurzyński – Dziekan Wydziału Pedagogiki
6. dr Wacław Brzęk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
7. mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Uczelni, przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
8. prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
9. prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza prof. WSGE
– Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
10. dr Agata Drobniewska – Przedstawiciel pracowników
naukowo- dydaktycznych
11. dr Wojciech Niklas – Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
12. mgr Aleksandra Ukleja – Sekretarz Senatu
13. Renata Komza – Przedstawiciel pracowników administracyjnych
14. Daniel Osiński - Przedstawiciel studentów
15. Andrzej Jadwiszczak - Przedstawiciel studentów
16. Emilia Godlewska - Przedstawiciel studentów
17. Agnieszka Kurzepa - Przedstawiciel studentów

1. Mr Wincenty Bednarek, Assoc. Prof. Ph.D.
prof. of WSGE – the Chairman – Rector
2. Mr Jan Jakimowicz, MSc. – Founder
3. Mrs. Magdalena Sitek, Assoc. Prof. Ph.D.
prof. of WSGE – Prorector
4. Mr Witold Pokruszyński, Prof. Ph.D. – Prorector
5. Mr Krzysztof Dziurzyński, Ph.D. – Dean of Pedagogy Department
6. Mr Wacław Brzęk, Ph.D. – Dean of Social Sciences Department
7. Mrs. Sylwia Ćmiel, MA – Representative University Director of academic employees
8. Mr Bronisław Sitek, Prof. Ph.D. – Representative
of academic employees
9. Mr Jerzy Zawisza, Assoc. Prof. Dr. Eng. prof. of WSGE
– Representative of academic employees
10. Mrs. Agata Drobniewska, Ph.D. – Representative
of academic employees
11. Mr Wojciech Niklas, Ph.D. – Representative of academic
employees
12. Aleksandra Ukleja, MA – Secretary of the Senate
13. Renata Komza – Representative of administrative employees
14. Daniel Osiński – Students’ Representative
15. Andrzej Jadwiszczak – Students’ Representative
16. Emilia Godlewska - Students’ Representative
17. Agnieszka Kurzepa - Students’ Representative

Rada Wydziału Pedagogiki

Council of Pedagogy Department

1. dr Krzysztof Dziurzyński - Przewodniczący – Dziekan
Wydziału Pedagogiki
2. prof. ndzw. dr hab. Karolczak-Biernacka prof. WSGE
– Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
3. dr Katarzyna Ferszt-Piłat – Przedstawiciel pracowników
naukowo-dydaktycznych
4. mgr Sylwia Ćmiel – Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
5. mgr Agata Wilczek – Przedstawiciel pracowników administracyjnych – sekretarz
6. Łucja Kroczek – Przedstawiciel studentów
7. Katarzyna Walicka - Przedstawiciel studentów

1. Mr Krzysztof Dziurzyński, Ph.D. – The Chairman
– Dean of Department of Pedagogy
2. Mrs. Karolczak-Biernacka, Assoc. Prof. Ph.D.
prof. of WSGE – Representative of academic employees
3. Mrs. Katarzyna Ferszt-Piłat, Ph.D. – Representative
of academic employees
4. Mrs. Sylwia Ćmiel, MA – Representative of academic
employees
5. Mrs. Agata Wilczek, MA – Representative of academic
employees – The secretary
6. Łucja Kroczek – Students’ Representative
7. Katarzyna Walicka - Students’ Representative

Rada Wydziału Nauk Społecznych

Council of Social Sciences Department

1. dr Wacław Brzęk - Przewodniczący – Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych
2. prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
3. prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski – Przedstawiciel
pracowników naukowo-dydaktycznych
4. prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek prof. WSGE
– Przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
5. mgr Agata Wilczek – Przedstawiciel pracowników administracyjnych – sekretarz
6. Danuta Łukasik – Przedstawiciel studentów
7. Grzegorz Szyszyński – Przedstawiciel studentów

1. Mr Wacław Brzęk, Ph.D. – the Chairman – Dean
of Social Sciences Department
2. Mr Bronisław Sitek, Prof. Ph.D. – Representative
of academic employees
3. Mr Stanisław Pikulski, Prof. Ph.D. – Representative
of academic employees
4. Mrs. Magdalena Sitek, Assoc. Prof. Ph.D.
prof. of WSGE – Representative of academic employees
5. Mrs. Agata Wilczek, MA – Representative of administrative employees – The secretary
6. Danuta Łukasik – Students’ Representative
7. Grzegorz Szyszyński – Students’ Representative
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RADA PATRONACKA
PATRONAGE COUNCIL
Rada Patronacka została powołana na podstawie uchwały Senatu Uczelni nr 16/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
Celem Rady jest wspieranie Uczelni we wszystkich sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym,
np. doradztwo w ewaluacji programów studiów, w tym
studiów podyplomowych oraz kursów, nieodpłatne zlecanie tematów badawczych dla WSGE zgodnie z potrzebami
różnych organizacji, pomoc organizacyjna i merytoryczna
konferencji, seminariów i publikacji naukowych, organizacja staży dla studentów lub innych nagród za najlepszą pracę dyplomową lub raport badawczy itd. Rada Patronacka
realizuje swoje cele w szczególności poprzez proponowanie kierunków działalności, a także inicjowanie wspólnych
przedsięwzięć oraz kreowanie wizerunku i przedsięwzięć
Rady Patronackiej w społeczeństwie i grupach społecznych.

Patronage Council was established under the University
Senate Resolution No. 16/2012 of 19 June 2012. The purpose of the Council is to support the University in all matters relating to the development of research and teaching, for
example, advice on the evaluation of study programes, (including graduate studies and courses), free of charge outsourcing of research topics for WSGE, according to the needs
of different organizations, organizational and substantive support of conferences, seminars and scientific publications, the
organization of internships for students or other prizes for
the best diploma thesis or research report, etc. In particular, The Patronage Council pursues its objectives by proposing directions of activity, as well as initiating and creating
joint ventures and creating its positive of the enterprises
of the Patronage Council in the society and among social groups.

Skład Rady Patronackiej WSGE:

List of members of Patronage Council of WSGE:

Romuald Sadowski
– Przewodniczący Rady Patronackiej;
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu
Poprawczego w Warszawie-Falenicy
– the Chairman of the Patronage Council;
Director of the Shelter for Juveniles
and Youth Detention Centre in Warszawa- Falenica
Bożenna Barbachowska - Dyrektor Finansowy Certus
Technologie Budowlane Sp. z o.o.

Bożenna Barbachowska – Financial Director of Certus
Building Technologies LLC

Andrzej Martuszewicz - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Andrzej Martuszewicz – the President of Natonial
Association of Chief Officers of Probation Units

Małgorzata Miazek – Zastępca Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”

Małgorzata Miazek – Deputy Director of Social
Therapy Centre „Jędruś”

Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców

Rafał Rogala – Chief of Department of Immigartion

Janusz Tomasz Czarnogórski – Radny Powiatu
Wołomińskiego

Janusz Tomasz Czarnogórski – Councilor of Wołomin
Poviat

Stefan Traczyk – Wójt Gminy Celestynów

Stefan Traczyk – Mayor of Celestynów Community

Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Park Naukowo
– Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Roman Trzaskalik – Head of the Board Park of Science
and Technology Euro-Centrum LLC

Dariusz Wróblewski - Dyrektor Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Dariusz Wróblewski – Director of Józef Tuliszkowskie
Scientific Researxh Centre for Fire Protection

Michał Łęski – sekretarz
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Michał Łęski – the Secretary

COMMITTEES OF THE SENATE
Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia

Committee on the Quality and Effects of
Education

Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia działa w WSGE 7 lat.
Zgodnie z uchwałą Senatu nr 24/2012 z dnia 09 października 2012r skład Komisji w roku akademickim 2012/2013
przedstawia się następująco:

Committee on the Quality and Effects of Education in WSGE
has been working for 7 years.
According to the resolution of the Senate no. 24/2012 from
9th October 2012r. the list of the members of the Commision in the academic year 2012/2013 is the following:

prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – przewodniczący
Komisji

Mr Bronisław Sitek, Prof. Ph.D. – Chairman of the Commission

dr Barbara Antczak – zastępca przewodniczącego – podzespół kierunku zarządzanie

Mrs. Barbara Antczak, Ph.D. – Deputy Chairman
– subgroup on the faculty of management

prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – podzespół
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Mr Witold Pokruszyński, Prof. Ph.D. – subgroup on
the faculty of internal security

prof. zw. dr hab. Zbigniew Semadeni – podzespół
kierunku pedagogika

Mr Zbigniew Semadeni, Prof. Ph.D. – subgroup on
the faculty of pedagogy

prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek prof. WSGE –
podzespół kierunku administracja

Mrs. Magdalena Sitek, Assoc. Prof. Ph.D.,
prof. of WSGE – subgroup on the faculty of administration

prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza prof. WSGE
– podzespół kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Mr Jerzy Zawisza, Assoc. Prof. Dr. Eng., prof.
of WSGE – subgroup on the faculty of internal security

dr Bożenna Barbachowska – podzespół kierunku
zarządzanie

Mrs. Bożenna Barbachowska, Ph.D. – subgroup on
the faculty of management

dr Wacław Brzęk – podzespół kierunku administracja

Mr Wacław Brzęk, Ph.D. – subgroup on the faculty of administration

dr inż. Paweł Chodak – podzespół kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Mr Paweł Chodak, Dr. Eng. – subgroup on the faculty
of internal security

dr Krzysztof Dziurzyński – podzespół kierunku pedagogika
dr Dorota Łażewska – podzespół kierunku pedagogika

Mr Krzysztof Dziurzyński, Ph.D. – subgroup on the
faculty of pedagogy

dr Joanna Łukjaniuk – podzespół kierunku pedagogika

Dorota Łażewska, Ph.D. – subgroup on the faculty of pedagogy

dr Wojciech Niklas – podzespół kierunku zarządzanie

Joanna Łukjaniuk, Ph.D. – subgroup on the faculty of pedagogy

dr Katarina Novikova – podzespół kierunku pedagogika

Mr Wojciech Niklas, Ph.D. – subgroup on the faculty
of management

dr Aleksandra Szejniuk – podzespół kierunku zarządzanie
dr Tadeusz Truchanowicz – podzespół kierunku zarządzanie i ochrona środowiska
mgr Sylwia Ćmiel – podzespół kierunku pedagogika
mgr Małgorzata Kaniewska – podzespół kierunku
ochrona środowiska
mgr Iwona Niedziółka – podzespół kierunku administracja
mgr Małgorzata Such–Pyrgiel – podzespół kierunku
pedagogika

Katarina Novikova, Ph.D. – subgroup on the faculty of pedagogy
Mrs. Aleksandra Szejniuk, Ph.D. – subgroup on the
faculty of management
Mr Tadeusz Truchanowicz, Ph.D. – subgroup on the
faculty of management and environmental protection
Mrs. Sylwia Ćmiel, MA – subgroup on the faculty of pedagogy
Mrs. Małgorzata Kaniewska, MA – subgroup on the
faculty of environmental protection
Mrs. Iwona Niedziółka, MA – subgroup on the faculty
of administration
Mrs. Małgorzata Such–Pyrgiel, MA – subgroup
on the faculty of pedagogy
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Uczelniana Komisja Oceniająca i Rozwoju
Naukowego Kadry Uczelni

University Committe on the Evaluation
and Scientific Development of the University Staff

Komisja została powołana na podstawie zarządzenia Rektora
nr 8/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
Tryb działania Komisji określają zasady uchwalone przez Senat Uczelni na podstawie Uchwały Senatu nr 20/2012 z dnia
19 czerwca 2012 r.

The Committee has been brought into being on the basis
of the Rector’s resolution no. 8/2012 of 20 June 2012.
Mode of action of the Commission lay down rules adopted
by the Senate of the University on the basis of the Resolution
of the Senate no. 20/2012 of 19 June 2012.

Skład Uczelnianej Komisji Oceniającej i Rozwoju
Naukowego Kadry Uczelni:

List of members of University Committe on the Evaluation and Scientific Development of the University Staff:

dr Wacław Brzęk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Mr Wacław Brzęk, Ph.D – Dean of Social Sciences Department

dr Krzysztof Dziurzyński – PO Dziekana Wydziału
Pedagogiki

Mr Krzysztof Dziurzyński, Ph.D – Acting Dean
of Pedagogy Department

mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Uczelni

Mrs. Sylwia Ćmiel, MA – Director of the University

prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Uczelni

Mr Jerzy Zawisza, Assoc. prof. Dr. Eng. – A Representative of the University academic staff

dr Bożenna Barbachowska – Przedstawiciel nauczycieli
akademickich Uczelni

Mrs. Bożenna Barbachowska, Ph.D. – A Representative of the University academic staff

Andrzej Jadwiszczak – Przedstawiciel samorządu studenckiego Uczelni

Andrzej Jadwiszczak – A Representative of the University’s Student Council

Skład Odwoławczej Uczelnianej Komisji Oceniającej i Rozwoju Naukowego Kadry Uczelni:

List of members of the Appeal University Committe on the Evaluation and Scientific Development of
the University Staff:

prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek – Prorektor
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – Prorektor

Mrs. Magdalena Sitek, Assoc. Prof. Ph.D. – Prorector

prof. zw. dr hab. Edward Erazmus - Przedstawiciel
nauczycieli akademickich Uczelni

Mr Witold Pokruszyński, Prof. Ph.D. – Prorector

prof. zw dr hab. Stanisław Pikulski - Przedstawiciel
nauczycieli akademickich Uczelni
Daniel Osiński - Przedstawiciel samorządu studenckiego
Uczelni
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Mr Edward Erazmus, Prof. Ph.D. - A Representative
of the University academic staff
Mr Stanisław Pikulski, Prof. Ph.D. - A Representative
of the University academic staff
Daniel Osiński - A Representative of the University’s
Student Council

UNIVERSITY’S SCIENTIFIC AND DIDACTIC EMPLOYEES

Kadra podstawowa Uczelni (obecna i była)

Core University Personnel (former and present)

prof. ndzw. dr hab. Bednarek Wincenty, prof. WSGE
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2004 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Bednarek Wincenty prof. of WSGE
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2004

prof. zw. dr hab. Chorąży Krzysztof
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego w latach 2008-2011

Prof. Ph.D. Chorąży Krzysztof
WSGE academic teacher on the position of professor between
2008-2011

prof. zw. dr hab. Erazmus Edward
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.

Prof. Ph.D. Erazmus Edward
WSGE academic teacher on the position of professor from
2008

prof. ndzw. dr hab. Juncewicz Arkadiusz
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2011r. do lipca 2012 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Juncewicz Arkadiusz
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2011 until July 2012

prof. ndzw. dr hab. Karolczak-Biernacka Barbara, prof. WSGE
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2004 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Karolczak-Biernacka Barbara prof. of WSGE
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2004

prof. ndzw. dr hab. Kowalczewski Wiesław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r. do lipca 2011 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Kowalczewski Wiesław
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2007 until 2011

prof. zw. dr hab. Łazukin Anatolij
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.

Prof. Ph.D. Łazukin Anatolij
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2008

prof. ndzw. dr hab. Majer Piotr
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Majer Piotr
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2007

prof. ndzw. dr hab. Majkut Zdzisław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2010 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Majkut Zdzisław
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2010
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prof. ndzw. dr hab. Nasierowski Wojciech
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r. do listopada 2009 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Nasierowski Wojciech
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2007 until November 2009

prof. zw. dr hab. Pikulski Stanisław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2003r.

Prof. Ph.D. Pikulski Stanisław
WSGE academic teacher on the position of professor from
2003

prof. zw. dr hab. Pokruszyński Witold
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2006 r. Prorektor WSGE ds. dydaktycznych i rozwoju Uczelni

Prof. Ph.D. Pokruszyński Witold
WSGE academic teacher on the position of professor from 2006.
Prorector of WSGE on didactic matters and the development of
the University

prof. zw. dr hab. Przychodzińska-Kaciczak Maria Róża
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.

Prof. Ph.D. Przychodzińska-Kaciczak Maria Róża
WSGE academic teacher on the position of professor from
2008

prof. zw. dr hab. Semadeni Zbigniew
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2003 r.

Prof. Ph.D. Semadeni Zbigniew
WSGE academic teacher on the position of professor from
2003

prof. ndzw. dr hab. Sitek Magdalena, prof. WSGE
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta
od 2002 r., od 2011 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Assoc. Prof. Ph.D. Sitek Magdalena, prof. of WSGE
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2002,
from 2011 r on the position of associate professor

prof. zw. dr hab. Sitek Bronisław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2005 r; członek Komitetu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk na lata 2011-2014

Prof. Ph.D. Sitek Bronisław
WSGE academic teacher on the position of professor 2005;
Member of the Committee of Law Sciences of the Polish Academy of Sciences for the years 2011-2014

prof. ndzw. dr hab. Pelekh Juri
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2012 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Pelekh Juri
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2012

prof. ndzw. dr hab. Wojtasik Lesław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2011 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Wojtasik Lesław
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2011

prof. ndzw. dr hab. Yewtuch Mykola
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2012 r.

Assoc. Prof. Ph.D. Yewtuch Mykola
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2012

prof. ndzw. dr hab. inż. Zawisza Jerzy, prof. WSGE
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2011 r.

Assoc. Prof. Dr. Eng. Zawisza Jerzy, prof. of WSGE
WSGE academic teacher on the position of associate professor
from 2011

dr Antczak Barbara
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2008 r.

Ph.D. Antczak Barbara
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2008

dr Barbachowska Bożenna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2006 r.

Ph.D. Barbachowska Bożenna
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2006

dr Bentkowski Sebastian
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2008 r.

Ph.D. Bentkowski Sebastian
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2008

dr Brzęk Wacław
od 01 września 2012 r. dziekan Wydziału Nauk Społecznych
w WSGE, w WSGE pracownik naukowo – dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r.

Ph.D. Brzęk Wacław
from 1st September 2012 – dean of Social Sciences Department
at WSGE, at WSGE academic teacher on the position of adjunct
from 2004

dr Bułajewski Stanisław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2008 r.

Ph.D. Bułajewski Stanisław
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2008

dr Chodak Paweł
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2012 r.

Ph.D. Chodak Paweł
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2012

dr Czerniecki Bronisław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2012 r.

Ph.D. Czerniecki Bronisław
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2012

Ph.D. Dobrzańska Barbara
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2012

dr Dziurzyński Krzysztof
funkcja PO Dziekana Wydziału Pedagogika WSGE od 2011r.,
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2010 r.

Ph.D. Dziurzyński Krzysztof
Acting Dean of Pedagogy Department from 2011r., at WSGE
academic teacher on the position adjunct from 2010

dr Ferszt-Piłat Katarzyna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2003 r.

Ph.D. Ferszt-Piłat Katarzyna
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2003

dr Jakimowicz Tomasz
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2008-2012

Ph.D. Jakimowicz Tomasz
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2008-2012

dr Kamiński Tytus
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2004 r.

Ph.D. Kamiński Tytus
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2004

dr Kirsten Joanna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2006-2010

Ph.D. Kirsten Joanna
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2006-2010

dr Kłobukowska Joanna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2004 r.

Ph.D. Kłobukowska Joanna
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2004

dr Krajewska Anna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2007 r.

Ph.D. Krajewska Anna
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2007

dr Krzykowski Przemysław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2005 r.

Ph.D. Krzykowski Przemysław
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2005

dr Lubina Ewa
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2006 r.

Ph.D. Lubina Ewa
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2006

dr Łażewska Dorota
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2005 r.

Ph.D. Łażewska Dorota
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2005

dr Łukjaniuk Joanna
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2005 r.

Ph.D. Łukjaniuk Joanna
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2005

dr Mirosław Matosek
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2005-2011

Ph.D. Mirosław Matosek
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2005-2011

dr Mielnik Marcin
w WSGE nauczyciel akademicki, asystent na kierunku „administracja” od 2004 do 2010 r., adiunkt w latach 2010-2011

Ph.D. Mielnik Marcin
WSGE academic teacher, assistant on the specialization: „administration” from 2004 until 2010, adjunct between 2010-2011

dr Migała Paweł
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w latach 2009-2012

Ph.D. Migała Paweł
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2009-2012

dr Niklas Wojciech
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2004 r.

Ph.D. Niklas Wojciech
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2004

dr Nocuń Aleksander
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2008-2012

Ph.D. Nocuń Aleksander
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2008-2012

dr Nowik Paweł
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2007-2012

Ph.D. Nowik Paweł
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2007-2012

dr Novikova Katerina
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2012 r.

Ph.D. Novikova Katerina
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2012
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dr Orłowski Janusz
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2004-2010

Ph.D. Orłowski Janusz
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2004-2010

dr Parka Czesław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2002 r.

Ph.D. Parka Czesław
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2002

dr Raczkowska-Lipińska Mirosława
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2004-2011

Ph.D. Raczkowska-Lipińska Mirosława
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2004-2011

dr Ryabińska Natalya
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2011-2012

Ph.D. Ryabińska Natalya
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2011-2012

dr Stanejko Bolesław
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta w latach 2007-2012

Ph.D. Stanejko Bolesław
WSGE academic teacher on the position of adjunct between
2007-2012

dr Such – Pyrgiel Małgorzata
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2012 r.

Ph.D. Such – Pyrgiel Małgorzata
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2012

dr Szafrańska Elżbieta
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2008 r.

Ph.D. Szafrańska Elżbieta
WSGE academic teacher on the position of adjunct from
2008

dr Szafrański Jerzy
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2008 r.

Ph.D. Szafrański Jerzy
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2008

dr Szejniuk Aleksandra
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku asystenta od 2010 r., na stanowisku adiunkta od 2012 r.

Ph.D. Szejniuk Aleksandra
WSGE academic teacher on the position of assistant from 2010 r.,
on the position of adjunct from 2012

dr Truchanowicz Tadeusz
w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku
adiunkta od 2005 r.

Ph.D. Truchanowicz Tadeusz
WSGE academic teacher on the position of adjunct from 2005

mgr Ćmiel Sylwia
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2004 r.

MA Ćmiel Sylwia
WSGE academic teacher from 2004

mgr Kowalczewska Agnieszka
w WSGE nauczyciel akademicki, asystent w latach 2007-2011

MA Kowalczewska Agnieszka
WSGE academic teacher, assistant between 2007-2011

mgr Łęski Michał
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2012 r.

MA Łęski Michał
WSGE academic teacher from 2012

mgr Niedziółka Iwona
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2012 r.

MA Niedziółka Iwona
WSGE academic teacher from 2012

mgr Śniegulska - Wach Anna
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2012 r.

MA Śniegulska - Wach Anna
WSGE academic teacher from 2012

mgr Ukleja Aleksandra
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2012 r.

MA Ukleja Aleksandra
WSGE academic teacher from 2012

mgr Ukleja Miłosz
w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2012 r.

MA Ukleja Miłosz
WSGE academic teacher from 2012

Lektorzy

Language Teachers

mgr Bodziachowski Adam - język angielski
mgr Burczak Michał - język angielski
mgr Cichecka Monika - język angielski
mgr Głębowska Lidia - język niemiecki
mgr Hulak Marta - język angielski
mgr Łuczyńska Aurelia - język angielski
mgr Michałkiewicz Anna - język rosyjski
mgr Niżyńska Marta - język angielski
mgr Ochałek Magdalena - język angielski

MA Bodziachowski Adam - English
MA Burczak Michał - English
MA Cichecka Monika - English
MA Głębowska Lidia - German
MA Hulak Marta - English
MA Łuczyńska Aurelia - English
MA Michałkiewicz Anna - Russian
MA Niżyńska Marta - English
MA Ochałek Magdalena - English

MA Popińska Anna - English
MA Wojciechowska Marta - English
MA Wójcik Helena - Russian

Kadra uzupełniająca Uczelni 2012/2013

Supplementary Staff of the University 2012/2013

prof. ndzw. dr hab. Jan Błęcki
prof. Mustafa Ider
prof. ndzw. dr hab. Andrzej Misiuk
prof. ndzw. dr hab. Aleksander Świątecki
prof. ndzw. dr hab. Józef Bednarek
prof. ndzw. dr hab. Lesław Pytka
prof. ndzw. dr hab. Marek Lisiecki
prof. ndzw. dr hab. Stanisław Czachorowski
dr Anna Adrzejewska
dr Anna Antczak
dr Enzo Arevalo
dr Katarzyna Bomba
dr Filip Ciepły
dr Barbara Dobrowolska
dr Agata Drobniewska
dr Jerzy Gilarowski
dr Jarosaw Jastrzębski
dr Nicolas Levi
dr Piotr Muszyński
dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
dr inż. Piotr Michalik
dr Jarosław Michalski
dr Krystyna Palonka
dr Małgorzata Starzomska
mgr Agnieszka Drapniewska
mgr Hanna Dudkiewicz
mgr Michał Górski
mgr Bożena Ignut
mgr Albert Izdebski
mgr Małgorzata Kaniewska
mgr Łukasz Kostecki
mgr Jolanta Kustra
mgr Katarzyna Leja
mgr Eleonora Listowska
mgr inż. Krzysztof Mączewski
mgr Małgorzata Miazek
mgr Parfait Mpelo
mgr Tomasz Płochocki
mgr Aleksander Pietrzak
mgr Sergiusz Prokurat
mgr Radosław Pyffel
mgr Romuald Sadowski
mgr Mirosława Suchocka
mgr inż. Stanisław Sulenta
mgr Marcin Szabet
mgr Krzysztof Załuska
mgr Anna Ziółkowska

Assoc. Prof. J. Błęcki
prof. Mustafa Ider
Assoc. Ph.D. Andrzej Misiuk
Assoc. Ph.D. Aleksander Świątecki
Assoc. Ph.D. Józef Bednarek
Assoc. Ph.D. Lesław Pytka
Assoc. Ph.D. Marek Lisiecki
Assoc. Ph.D. Stanisław Czachorowski
Ph.D. Anna Adrzejewska
Ph.D. Anna Antczak
Ph.D. Enzo Arevalo
Ph.D. Katarzyna Bomba
Ph.D. Filip Ciepły
Ph.D. Barbara Dobrowolska
Ph.D. Agata Drobniewska
Ph.D. Jerzy Gilarowski
Ph.D. Jarosaw Jastrzębski
Ph.D. Nicolas Levi
Ph.D. Piotr Muszyński
Ph.D. Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
Dr. Eng. Piotr Michalik
Ph.D. Jarosław Michalski
Ph.D. Krystyna Palonka
Ph.D. Małgorzata Starzomska
MA Agnieszka Drapniewska
MA Hanna Dudkiewicz
MA Michał Górski
MA Bożena Ignut
MA Albert Izdebski
MA Małgorzata Kaniewska
MA Łukasz Kostecki
MA Jolanta Kustra
MA Katarzyna Leja
MA Eleonora Listowska
MA inż. Krzysztof Mączewski
MA Małgorzata Miazek
MA Parfait Mpelo
MA Tomasz Płochocki
MA Aleksander Pietrzak
MA Sergiusz Prokurat
MA Radosław Pyffel
MA Romuald Sadowski
MA Mirosława Suchocka
MA inż. Stanisław Sulenta
MA Marcin Szabet
MA Krzysztof Załuska
MA Anna Ziółkowska
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PRACOWNICY ADMINISTRACJI UCZELNI
ADMINISTRATIVE EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

Biuro Studiów Podyplomowych
Biuro Programu Erasmus
Iwona Niedziółka
Dziekanat
Agata Wilczek
Renata Komza
Monika Zawadka
Biuro Współpracy Zagranicznej
Anna Śniegulska-Wach
Agnieszka Grzęda
Biuro Marketingu i Reklamy
Szkoły Euroregio
Adam Nowacki
Martyna Witek
Dział Kadr
Sekretariat
Małgorzata Radecka
Biuro Języków Obcych
Aurelia Łuczyńska
Marta Hulak
Biuro Samorządu Studenckiego
Andrzej Jadwiszczak – przewodniczący samorządu studenckiego
Biuro Karier
Małgorzata Such –Pyrgiel
Michał Łęski
Księgowość
Magdalena Kuklis
Alina Popis
Lucyna Jobda
Kasa
Jolanta Fiksa
Biblioteka i Archiwum
Magdalena Augustyniak
Wydawnictwo Uczelni
Aleksandra Ukleja
Administrator Platformy e-learningowej
Informatyk
Miłosz Ukleja
Kierownik administracyjno-gospodarczy
Janusz Bukanowski
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Postgraduate Studies Office
Erasmus Programme Office
Iwona Niedziółka
The Deanery
Agata Wilczek
Renata Komza
Monika Zawadka
International Cooperation Office
Anna Śniegulska-Wach
Agnieszka Grzęda
Marketing and Advertising Office
Euroregio Schools
Adam Nowacki
Martyna Witek
Human Resources
Secretariat
Małgorzata Radecka
Foreign Languages Office
Aurelia Łuczyńska
Marta Hulak
Student Council’s Office
Andrzej Jadwiszczak – the Chairman of the Student Council
Career Office
Małgorzata Such –Pyrgiel
Michał Łęski
Accountancy
Magdalena Kuklis
Alina Popis
Lucyna Jobda
Cash Desk
Jolanta Fiksa
Library and Archives
Magdalena Augustyniak
University Publisher
Aleksandra Ukleja
E-learning Platform Administrator
IT Specialist
Miłosz Ukleja
Administrative and Economic Director
Janusz Bukanowski

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Promocja Polski za granicą oraz uczenie tolerancji dla innych kultur w globalizującym się świecie są wpisane w misję i strategię Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Nauka nie zna barier
filozoficznych ani granic politycznych, dlatego jednym z powodów uruchomienia przez Uczelnię studiów w języku angielskim jest chęć przedstawienia Polski jako kraju o wysokim
poziomie kształcenia, dużym stopniu rozwoju technologicznego i innowacyjnego, a tym samym jako atrakcyjnego miejsca do zdobycia międzynarodowego wykształcenia, popartego
dyplomem honorowanym na terenie Unii Europejskiej w ramach Deklaracji Bolońskiej. Organizowanie przez Uczelnię
seminariów za granicą oraz studia w Polsce w języku angielskim niewątpliwie przyczyniają się do zbliżenia kulturowego
i gospodarczego przedstawicieli młodego pokolenia z całego
świata. Podczas promocji Uczelni za granicą zostały przeprowadzone liczne seminaria dotyczące Polski i studiowania
w Polsce pt. „Experience Europe in Poland - invest in your
future” w Nepalu, w Indiach oraz na Ukrainie. Nawiązano
relacje z polskimi placówkami dyplomatycznymi, zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi.
W WSGE już od roku akademickiego 2007/2008 studiują
młodzi ludzie z wielu części świata, którzy znaleźli tutaj wspólny język. W procesie integracji europejskiej oraz globalizacji
nie może zabraknąć dobrych kontaktów w Europą Zachodnią,
Wschodnią, Azją i Afryką, zwłaszcza z młodzieżą z tych obszarów. Międzynarodowa współpraca polsko – włoska WSGE pozwoliła od 2008r uruchomić podyplomowe studia trzysemestralne dla absolwentów włoskich Uniwersytetów pragnących
studiować w angojęzycznej ofercie kierunki podyplomowe:
„Master on European Business Law” , „Master in Human Resources Management”, „Master in EU Projects” oraz „Master

Promoting Poland abroad and teaching tolerance for other
cultures in a globalizing world are included in the mission
of the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów. Science does not know neither philosophical nor
political boundaries. Therefore, one of the reasons for running
studies in English at the University, is the desire to present
Poland as a country with a high level of education, high level
of technological development and innovation, and thus as an
attractive place to gain international diploma, that is acknowledged in the European Union as the result of the Bologna
Declaration. Seminars organized abroad by the University,
as well as study programmes in Poland conducted in English,
undoubtedly contribute to the cultural and economic approximation of the young generation around the world. During
the promotion of the University abroad numerous seminars
on Poland and studying in Poland were conducted. They were
titled:”Experience Europe in Poland - Invest in your future”
so far the seminars took place in: Nepal, India and Ukraine.
In order to reach as bigger number of young people as possible, relationships with Polish diplomatic missions, foreign
universities and scientific institutions were established.
Since the academic year 2007/2008, young people from
different parts of the world have been studying at WSGE founding there common language. In the process of European
integration and globalization good contacts with Western Europe, Eastern Europe, Asia and Africa, especially with the youth
of these areas, are a must. International cooperation of WSGE
between Poland and Italy since 2008 has allowed to start three-semester post-graduate studies for graduates of Italian universities who wish to study at postgraduate studies in English
in such fields as: „Master in European Business Law”, „Master
in Human Resources Management”, „Master in EU Projects”,
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in European Law and Business Language”. W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono anglojęzyczne studia pierwszego
stopnia na kierunku „Zarządzanie” w specjalności „Zarządzanie hotelami i turystyką”. Pierwszymi studentami na tym kierunku byli obywatele Nepalu, Indii, Tadżykistanu i Bangladeszu.
W 2011 i 2012 roku wdrożono anglojęzyczny program studiów
drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”
w specjalnościach „Bezpieczne administrowanie biznesem”
oraz studia inżynierskie na kierunku „Ochrona środowiska”
ze specjalnością „Odnawialne źródła energii”. Kierunki te okazały się być bardzo atrakcyjną ofertą dla studentów z Europy,
Afryki i Azji. Studenci z Polski mają możliwość podjęcia nauki w ramach wymiany nie tylko na terenie Unii Europejskiej,
ale też w Nepalu oraz na Ukrainie.
Dzięki szerokiej współpracy zagranicznej uczyniono
z WSGE markę rozpoznawalną w Indiach, Nepalu, Bangladeszu, Ghanie i na Ukrainie. Obrano również nowe kierunki
współpracy: Wenezuelę, Urugwaj, Kostarykę, Republikę Południowej Afryki, państwa Ligii Arabskiej, Chiny, Wietnam,
Laos, Ukrainę oraz Rosję i Kazachstan. Uczelnia angażuje
również do współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych z tychże Państw. Duży nacisk w rozwijaniu kompetencji
społecznych i umiejętności został położony na edukację językową - języka polskiego oraz polskiej kultury. Konwersacje z native speakerem ze Stanów Zjednoczonych na temat
amerykańskiej popkultury pomagają zarazem w nauce języka
angielskiego. Przekazuje się studentom wiedzę praktyczną.
Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie, staże w hotelach,
firmach oraz parkach technologicznych przygotowują absolwentów zagranicznych do wejścia na rynek pracy w Polsce jak
i za granicą. Co semestr organizowane są „Dni Orientacyjne”
mające na celu pomoc w zaklimatyzowaniu się nowym studentom w naszym kraju. W trakcie nich pracownicy Biura
Współpracy Zagranicznej, które pełni rolę dziekanatu ds. studiów zagranicznych w Uczelni; przybliżają studentom model
studiowania w WSGE oraz niezbędne informacje dotyczące
Polski, a szczególnie Józefowa i Warszawy. Od samego początku studenci zagraniczni mogą liczyć na wsparcie i pomoc pracowników Biura. Odbiór z lotniska, zorganizowanie zakwaterowania, niezbędna pomoc w pierwszych dniach okazują się
bezcenne dla studentów zagranicznych.
W listopadzie 2011 roku rozpoczęła działalność organizacja studencka WSGE „Student Union”, której przewodniczącym został student z Ghany – Henry Appiah Gymafi. Jako cel
działania związku uznano zjednoczenie studentów z różnych
krajów, a nawet kontynentów. Jest to osiągane dzięki organizowaniu wydarzeń kulturalnych, wieczorów międzynarodowych oraz wspólnych wyjazdów. „Zależy nam by przybliżyć
naszym polskim kolegom oraz nam nawzajem nasze tradycje
oraz kulturę. Niewątpliwie wspólne gotowanie, oglądanie
filmów i wyjścia się temu przysłużą” –dodaje przewodniczący organizacji. Studenci polscy i zagraniczni przygotowując
wspólne święta uczą się od siebie nawzajem. Organizowanie
Wigilii oraz Wielkanocy przez Polskich studentów czy też festiwalu Dashami przez ich Nepalskich kolegów okazało się
być atrakcyjną metodą edukacji i integracji międzykulturowej.
Organizowanie seminariów przez WSGE za granicą oraz uruchomienie studiów w Polsce w języku angielskim niewątpliwie przyczyniają się do zbliżenia kulturowego i gospodarczego
przedstawicieli młodego pokolenia z całego świata.

and” Master in European Law and Business Language.” In the
academic year 2010/2011 English-language first degree studies
in the field of „Management”, were launched with the specialization: „Management of hotels and tourism”. The first students
in this field were the citizens of Nepal, India, Tajikistan and
Bangladesh. In 2011 and 2012 the English language programme on a second degree studies was implemented in the field
of „internal security”, with the specializations: „Safe business
administration” as well as Engineering studies majoring in
„Protecting the environment”, with a specialization in „Renewable energy sources”. These study programmes have proven
to be a very attractive offer for students from Europe, Africa
and Asia. Polish students have the opportunity to study abroad
within one of the exchange programmes, not only within the
European Union, but also in Nepal and Ukraine.
Thanks to a wide international co-operation WSGE has
become a recognizable brand in India, Nepal, Bangladesh,
Ghana and Ukraine. Subsequently, new directions of cooperation were chosen: Venezuela, Uruguay, Costa Rica, South Africa, the states of the Arab League, China, Vietnam, Laos, Ukraine, Russia and Kazakhstan. The University is also committed
to work together with academics from these Countries States.
Huge emphasis in the development of social competence and
skills has been put on the education of Polish language and
the Polish culture. In turn, conversations with a native speaker
from the United States on American pop-culture help in learning English. What is really important for the scholars from
the University, is that they want to transfer practical knowledge. Trainings developing soft skills, internships in hotels, companies and technology parks prepare foreign graduates to enter
the labor market in Poland and abroad. Once every semester
„Orientation Days”, are organized designed to help new students domesticate in our country. During those days, the
employees of the Office of International Cooperation serves
a role of the dean’s office for foreign students of WSGE; they
bring closer a model of study and the necessary information
on Poland to students studying in WSGE, especially Józefów
and Warsaw. From the beginning, foreign students can count
on the support and assistance of the Office employees. Pick up
from the airport, arranging accommodation, necessary to help
in the early days, turn out to be invaluable for students.
In November 2011, a WSGE student organization called „Student Union” was established, its chairman became
a student from Ghana - Henry Appiah Gymafi.The main
objective of the union was to unify students from different
countries and even continents. This is achieved through the
organization of cultural events, international evenings and joint trips. „We want to bring closer our traditions and culture
to our Polish colleagues, and to each of us,. Undoubtedly, cooking together, watching movies, and going out together will
contribute to this”, adds the Chairman of the organization.
Polish and foreign students, by preparing joint celebration
learn from each other their cultures and habits. Organizing
Christmas Eve and Easter by Polish students or the Dashami
festival by the Nepalese turned out to be an attractive method
of education and integration. Organizing seminars abroad
by WSGE and launching study programmes in Poland, that
are conducted in English, undoubtedly contribute to the cultural and economic approximation of the young generation
from all around the world.

ERASMUS OFFICE
Program „LLP-Erasmus”

„LLP-Erasmus” Programme

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie od 2005 r. realizuje program „Socrates-Erasmus”, od 2007 r. działający pod nazwą „LLP-Erasmus”.
WSGE uzyskała nową Kartę Uczelni Erasmusa na lata 20072013. Karta ta ma charakter rozszerzony, co oznacza, iż w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” studenci WSGE
będą nie tylko mogli odbyć część studiów za granicą, ale również
wyjechać na zagraniczne praktyki studenckie. Uczelnia podpisała 14 umów umożliwiających wyjazdy do kilku państw europejskich oraz Turcji. Obecnie intensywnie rozwija się współpraca z takimi uczelniami jak: Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa),
Uniwersytet w Castellon (Hiszpania), Uniwersytet w Kirikkale
(Turcja), Uniwersytet w Bari (Włochy), Uniwersytet w Atenach
(Grecja), Uniwersytet w Sofii (Bułgaria), Uniwersytet w Kaposvarze (Węgry). W ostatnich latach podpisano nowe umowy
z: Uniwersytetem w Las Palmas (Hiszpania), Uniwersytetem
w Salento (Włochy), Uniwersytetem w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja), Uniwersytetem w Osmaniye (Turcja), Uniwersytetem w Karaman (Turcja),
Uniwersytetem w Karabuk (Turcja), Uniwersytetem w Aksaray
(Turcja), Uniwersytetem w Barcelos (Portugalia), Uniwersytetem w Cagliari (Włochy). Poza umowami bilateralnymi na
wymianę w ramach programu „Erasmus” Uczelnia podpisała
umowy o współpracy zagranicznej z: Uniwersytetem w Sumach
(Ukraina), Uniwersytetem w Tiranie (Albania). Porozumienia
dają możliwość wymiany kadry i studentów. Studenci wszystkich kierunków mogą skorzystać z oferty dydaktycznej powyższych uczelni, tworząc porozumienie o programie zajęć na
uczelni goszczącej. Poza wymianą studentów prowadzona jest
także wymiana kadry akademickiej. Studenci WSGE mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej.
Jak pokazują wyniki, studenci najczęściej wybierają uczelnie
w krajach południowych.

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów has been implementing „Socrates-Erasmus” programme since 2005, which from 2007 operates under the
name „LLP-Erasmus”. WSGE gained new Erasmus University
Charter for the years 2007-2013. This charter has an enhanced type, which means that within the program „Lifelong Learning Programme” the students of WSGE will not only be able
to complete part of their studies abroad, but also go on a foreign
student internship. The University has signed 14 agreements
to allow to go on exchange to several European countries and
Turkey. We are actively developing cooperation with universities such as: the University of Klaipeda (Lithuania), University
of Castellon (Spain), University of Kirikkale (Turkey), University of Bari (Italy), University of Athens (Greece), University
of Sofia (Bulgaria ), University of Kaposvár (Hungary). In recent years, we signed a new contract with the University of Las
Palmas (Spain), University of Salento (Italy), University of Banska Bystrica (Slovakia), University of Presov (Slovakia), University of Osmaniye (Turkey), University of Karaman (Turkey
) Karabuk University (Turkey), University of Aksaray (Turkey),
University of Barcelos (Portugal), University of Cagliari (Italy). Apart from bilateral agreements under the „Erasmus” programme, the University signed foreign cooperation agreements
with University of Sumy (Ukraine) and the University of Tirana (Albania). The agreement gives an opportunity to exchange
staff and students. All Students can take benefit from the didactic offer of the above universities, creating a learning agreement at the host institution. Apart from exchange of students,
the exchange of academic staff is conducted. WSGE Students
have the opportunity to follow a certain period of their study at
a foreign university.
As the results show, most students choose universities in
southern European countries.

Źródło: opracowanie WSGE / Source: WSGE
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Co roku gościmy wielu studentów, którzy przyjeżdżają
na semestr lub rok nauki w naszej Uczelni.

Every year we host many students who decide to spend
a semester or year of their study our University.

Źródło: opracowanie WSGE / Source: WSGE

W ramach współpracy realizowane są także wyjazdy kadry
i pracowników WSGE do uczelni partnerskich. Pracownicy
uczelni zagranicznych przyjeżdżają również do Józefowa.

Within the cooperation framework, visits of WSGE staff
and employees at our partner universities are organized. Employees of foreign universities also come to Józefów.

Projekt „Leonardo Da Vinci”
W ramach tego projektu w latach 2005 – 2006 trzydziestu studentów – beneficjentów wyjechało do Włoch na
trzynastotygodniowe staże realizowane w Urzędzie Miasta
Bitetto. Staże związane były z realizacją tematu projektu:
„Szkolenie sektora administracji publicznej dla rozwoju kwalifikacji i kompetencji uznawanych w UE”.

Projekt „ Lingua in Piazza”
W ramach projektu pracownicy naukowo- dydaktyczni
Uczelni wyjeżdżali w celach zdobycia umiejętności językowych
do Katanii (Włochy) w październiku 2006 r. oraz do Barcelony
(Hiszpania) w grudniu 2006 r., gdzie odbywały się kursy językowe.

„Leonardo Da Vinci” Project
As a part of this project in years 2005 - 2006 thirty students
went to Italy for thirteen-week internships in the Municipality
Office of the City of Bitetto. The internships have been associated with the implementation of the project called: „The training of the public administration sector for the development
of skills and competencies that are recognized in the EU.”

„Lingua in Piazza” Project
Within the project research, teaching staff traveled to
foreign Universities in order to acquire the language skills:
to Catania (Italy) in October 2006 and to Barcelona (Spain) in
December 2006, where they participated in language courses.
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THE LIBRARY
Działalność Biblioteki uczelnianej jest nierozerwalnie związana z historią WSGE. Pełni ona funkcję naukową, dydaktyczną
i usługową. Biblioteka szczególną uwagę przywiązuje do uzupełnienia księgozbioru, systematycznego ewidencjonowania książek
niezbędnych do procesu dydaktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię i do elektronicznego prowadzenia katalogów, bibliografii i kartotek bibliotecznych. Uczelnia stworzyła warunki tak, aby studenci mieli dostęp
do bibliotek pedagogicznych na terenie Otwocka i Warszawy.
Książki, pozyskiwane w formie zakupów własnych, darów i wymiany publikacji z innymi uczelniami, wzbogacają na bieżąco
uczelniane zbiory. W zbiorach biblioteki znajdują się pozycje odpowiadające kierunkom kształcenia WSGE. Na dzień 05.10.2012
r. na stanie Biblioteki znajduje się 17598 woluminów.

Źródło: opracowanie WSGE / Source: WSGE

Publikacje pozyskane w formie darów przekazane są od takich
instytucji jak: Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwa
Środowiska, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami,
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Naukowo – Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Biblioteka Rządowa, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biblioteka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Centralna Biblioteka Wojskowa,
Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd
Publikacji Unii Europejskiej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Narodowy Bank Polski, Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz wiele innych. Zakup
książek do Biblioteki finansowany jest ze środków własnych, jak
również współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.
Biblioteka dysponuje także 68 tytułami czasopism prenumerowanych bieżących oraz numerów archiwalnych. Od września 2011 r.
Biblioteka uczelniana dysponuje nowymi pomieszczeniami. Nowa
przestrzeń tworzy nowe perspektywy. Dzięki większej powierzchni czytelnia zyskała więcej miejsca do pracy naukowej dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. W czytelni studenci
mogą korzystać w ramach pracy własnej z sieci informatycznej,
platformy e–learningowej, Wirtualnego Dziekanatu oraz Bazy Biblioteki. Przez 10 lat działalności Biblioteka nawiązała współpracę
z licznymi uczelniami z całej Polski w ramach wymiany międzybibliotecznej i dokłada wszelkich starań, aby ta współpraca była
owocna dla każdej ze stron. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych studentów i wykładowców, wdraża się nowe rozwiązania
ułatwiające korzystanie z zasobów Biblioteki.

The activities of the university library is inextricably linked
with the history of WSGE. It serves as research, teaching and
service centre of the University. Library pays special attention
to enriching the collection of the books, the systematic recording
of books necessary for the educational process in all fields of study
conducted at the University and running electronic catalogs, bibliographies and library records. The university created the conditions in a way that its students have access to educational libraries
in Otwock and Warsaw. Books, collected in the form of purchases,
gifts and exchange of publications with other universities, systematically enrich the Library’s collection. The library collection includes items corresponding to the fields of study at WSGE. As of
10th May 2012, in stock of the library there were 17,598 volumes.
Publications obtained in the form of gifts are given from
such institutions as: the Department of Environmental Education of the Ministry of the Environment, Department of Research on Alcoholism and Drug Addiction, Institute of Psychiatry
and Neurology, State Agency for Solving Alcohol Problems, Józef
Tuliszkowski Science and Research Centre for Fire Protection
. Government Library, Service Centre of the Prime Minister,
the Central Anticorruption Bureau, Library of the University
of Economics in Poznan, Central Military Library, Parliamentary Library, Library of the University of Gdansk, Publications
Office of the European Union, Office of the Ombudsman, Publishing House of the Academy of Special Education, Copernican Library in Toruń, the Polish National Bank Polish Security Printing Works and many, many more. Purchase of books
to the Library is financed from its own resources, but some part
of it is co-financed by the European Union within the ESF.
The library also has 68 titles of periodicals subscribed of both
current and archive issues. Since September 2011, the University Library has new rooms. The new space creates new perspectives. Therefore, the reading room has gained more space
for academic work for students and academics. In the reading-room, students can use for the work purposes the Internet
network, e-learning platform, the Virtual Dean’s Office and
Library’s databases. For 10 years of the Library’s activity, it has
partnered with a number of universities from across Poland in
the interlibrary exchange and makes every effort to ensure that
this cooperation will be beneficial for both parties. In order to
meet the expectations of our students and faculties, new solutions are implemented that facilitate the use of library resources.
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BIURO KARIER
THE CAREER OFFICE
Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im.
Alcide De Gasperi w Józefowie jako jednostka ogólnouczelniana
została powołana przez Jego Magnificencję Rektora prof. ndzw.
dr hab. Wincentego Bednarka na mocy Zarządzenia Nr 15/2011
z dnia 10 listopada 2011r. Misją Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom Uczelni zarówno tym rozpoczynającym
karierę zawodową, jak i tym funkcjonującym na współczesnym
rynku pracy, w efektywnym i rozwojowym kształtowaniu własnej
ścieżki zawodowej. Ponieważ oferta BK WSGE dedykowana jest
dla studentów, absolwentów a także pracodawców poszukujących
odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi wymaganiom
w oferowanych przez nich miejscach pracy, BK WSGE prowadzi
działalność badawczą, informacyjną oraz doradczą i szkoleniową,
zarówno indywidualną, jak i grupową. Misja BK WSGE jest realizowana poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie
ofert pracy, praktyk, staży
zawodowych a także przez
gromadzenie aktualnych
informacji na temat rynku
pracy, pojawiających się na
nim wymagań i kierunków
jego rozwoju. Jednocześnie prowadzona jest baza
danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych podnoszeniem
swoich kwalifikacji i samodoskonaleniem. Wiele z tych przedsięwzięć realizowanych jest
przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy unijnych.
Współpracując z Władzami Uczelni, kierownictwo Biura Karier
pragnie działać szerzej i możliwe najefektywniej, dlatego planowana jest długotrwała współpraca z władzami miasta, powiatu
i województwa, z organizacjami pracodawców, z organizacjami
studenckimi oraz Ministerstwami Pracy i Polityki Społecznej,
celem organizacji wspólnych przedsięwzięć i rozpowszechniania
projektów przeznaczonych dla szukających pracy, praktyk, staży,
studentów i absolwentów WSGE. Aktualnie BK WSGE prowadzi
badania losów zawodowych absolwentów, w zamiarze poznania
ich ścieżek kariery, w tym podejmowanej pracy zawodowej zgodniej z wykształceniem oraz sprawdzenie, czy wiedza i umiejętności
zdobyte podczas studiów w WSGE są przydatne absolwentom
na rynku pracy. Absolwenci WSGE są zatrudniani najczęściej
w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i jednostkach
administracji centralnej. Dzięki badaniom systematycznie monitoruje się przebieg kariery zawodowej, a ich wyniki są podstawą
do weryfikowania i ustalania programów nauczania na poszczególnych kierunkach i wydziałach WSGE, a zatem dostosowania
oferty edukacyjnej do potrzeb studentów i nowoczesnego rynku
pracy. Informacje zdobyte w toku sondaży są przydatne również
dla przyszłych kandydatów na studia, gdyż pomagają im w podjęciu decyzji o wyborze kierunku i specjalizacji. Wszelkie informacje
o prowadzonych projektach badawczych, szkoleniach, praktykach
i stażach znajdują się na stronie internetowej BK WSGE.

The Career Office of the Alcide De Gasperi University
of Euroregional Economy in Józefów as a university-wide unit
was appointed by His Magnificence Rector Assoc. prof. Wincent Bednarek under Ordinance No. 15/2011 of 10 November 2011. The mission of the Career Office is to assist students
and graduates of the University, both starting their careers,
as well as those functioning in today’s labor market, to effectively develop and shape their career paths. Because of the fact
that the offer of the Office is dedicated to students, graduates
and employers seeking qualified candidates with the knowledge, skills and competencies required at their workplaces,
it conducts research, informational and advisory activity. It also
conducts training, both for individuals and groups.The mission
of the Career Office is implemented by establishing and maintaining contacts with employers, collecting, classifying and sharing job and internship offers and by gathering information on
the current job market,
as well as the demands
appearing on it and the
trends of its development. Simultaneously, the
Office runs a database
of students and graduates
of the University interested in improving their skills and themselves.
Many of these projects are
carried out with the use
of
financial
resources from the EU funds.
By working with the authorities of the University, the Career Office management wants to work as widely and efficiently as possible. As a result a long-term cooperation is planned
with the town, poviat and voivodeship authorities, as well as
with employers’ organizations, student organizations, Ministry
of Labour and Social Policy, Ministry of the Economy. The
objective of this cooperation is to the organize joint ventures and promote projects designed for students and graduates
of WSGE, in order to help them search for job or internships.
The Office is currently running a research on the fate of vocational graduates, in an attempt to learn their career paths,
including work undertaken in accordance with the field
of university education and to check whether the knowledge
and skills acquired during their studies are useful for graduates
in the labor market. WSGE graduates are employed primarily in the offices of municipal, district, provincial offices and
central government bodies. Through research, a systematical
monitoring of career paths is carried out, and their results are
the basis for verifying and determining study programmes for
individual faculties and departments of WSGE. This results in
adapting the educational offer to the needs of students and the
modern labor market. The information gained in the course of
the surveys is also useful for future candidates, as it helps them
make a decision on the faculty and specialization. Any information about research projects, training, practice and internships
can be found on the website of the WSGE Career Office.

ACCREDITED EXAMINATION CENTRE
WSGE jest od roku akademickiego 2011/2012 Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Języka Angielskiego
ETS GLOBAL i może przeprowadzać egzaminy językowe
TOEIC. Egzaminy przeprowadzają przygotowani przez organizację lektorzy Uczelni.
Educational Testing Service (ETS) to największa, niezależna organizacja testująca na świecie, non-profit w USA o 60-letniej tradycji i ciągłej innowacji. Oferuje produkty w ponad 180
krajach. Rocznie egzaminy (TOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF)
w ETS zdaje więcej niż 12 milionów osób. Organizacja zatrudnia ponad 2600 pracowników na świecie co czyni ją liderem
trendów w dziedzinie testowania.WSGE umożliwia studentom
zdanie egzaminów uznawanych na całym świecie.
Uczelnia organizuje raz w semestrze spotkania
z przedstawicielami ETS GLOBAL (w październiku 2011
oraz w czerwcu 2012) w celu zapoznania studentów z ofertą
egzaminacyjną oraz prezentującą wartość certyfikacji z języka
angielskiego. Podczas ostatnich spotkań rozlosowano 3 komplety podręczników przygotowujących do egzaminu TOEIC
i 3 próbne i-testy TOEIC oraz kilka darmowych egzaminów.
Certyfikowanie znajomości jezyka cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród studentów Uczelni i nie tylko, ponieważ do Uczelni w celu uzyskania kwalifikacji znajomości
językowych może się zgłosić każdy.

From the academic year 2011/2012 ,WSGE has become
the Accredited Examination Centre of English Language, one
of ETS GLOBAL chain, and is eligible to carry out TOEIC
language exams. Examinations are carried out by teachers
of the University, who are trained by the organization.
Educational Testing Service (ETS) is the largest independent
testing organizations in the world, a non-profit organization
from the United States with 60 years of tradition and continuous innovation. It offers products in more than 180 countries.
Every year, ETS exams (TOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF) are taken by more than 12 million people. The organization employs
more than 2,600 people worldwide. That makes it the leader
of trends in the field of language examinations. WSGE allows
students to take exams that are internationally recognized.
Once a semester, the University organizes a meeting with the
representatives of ETS GLOBAL. (In October 2011 and June
2012) in order to familiarize students with a range of examinations and present the value of certification in English. During the
last meeting, 3 sets of books preparing for TOEIC examination
were drawn as well as 3 mock TOEIC e-tests and a couple of free
admissions to examinations . Certification of knowledge of the
language is becoming more and more popular among the students of the University, as well as other people, because everyone
is eligible to take examination, not only students of the University.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH „EUROREGIO”
„EUROREGIO” – SCHOOLS FOR ADULTS
Euroregio to szkoły dla dorosłych specjalizujące się
w kształceniu ogólnym w formie niestacjonarnej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Założycielem i patronem
Euroregio jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Do szkół Euroregio zaliczane jest Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoły dla dorosłych
otrzymały nazwę Euroregio w nawiązaniu do uczelni, która je
patronuje. Wyróżnia to naszą placówkę na tle innych szkół dla
dorosłych. W lutym 2011r. Szkoła otrzymała pozytywną opinię
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W marcu 2011r. decyzją Starosty Otwockiego zostały nadane Euroregio uprawnienia szkoły
publicznej. W maju 2013 roku pierwsi słuchacze podejdą do
egzaminu maturalnego. Od 15 września 2012r. Szkoła EUROREGIO rozpoczęła współpracę z Okręgowym Inspektoratem
Służby Więziennej w Warszawie. Dzięki współpracy z WSGE
Euroregio oferuje wysoki standard zajęć oraz przyjazną atmosferę nauki, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i stałą opiekę
dydaktyczną dla słuchaczy. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Słuchacze korzystają również z systemu nauki e-learningowej
stworzonej przez WSGE co pozwala na dostęp do materiałów z
zajęć w każdej chwili. Słuchaczami Euroregio mogą zostać osoby pełnoletnie legitymujące się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum a także osoby które ukończyły
szkołę zawodową lub zasadniczą szkołę zawodową, jak również
osoby posiadające wykształcenie średnie.

Euroregio are schools for adults, specializing in general education, in the form of part-time teaching on a secondary school
level. The founder and patron of the schools is Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Among
Euroregio schools we can classify High School for Adults and
Complementary High School for Adults. Schools for adults got
their name in reference to the university that patronizes them.
This stands us out in comparison with other schools for adults.
In February 2011 the school received a positive opinion of the
Superintendent of Education for the Mazowieckie Voivodeship.
In March 2011 by the decision of Starost of Otwock Poviat,
Euroregio has been granted authorization as a public school.
In May 2013 the first students will take the maturity examination. Starting from 15th September 2012, EUROREGIO
School began working with the District Inspectorate of Prison
Service in Warsaw. Thanks to cooperation with WSGE, Euroregio offers a high standard of training and friendly atmosphere
of education, qualified teaching staff and permanent didactic
care for the students. Classes are taught with use of the most advanced technical equipment and teaching aids. Students also benefit from the e-learning portal created by WSGE which allows
them access the course materials at any time. To be admitted
as Euroregio student, one must possess a certificate of completion of elementary school or junior high school. Admitted can
also be those who have completed a vocational school or people
who graduated from a school on a secondary educational level
but still don’t have a certification of maturity examination.
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CZĘŚĆ III / PART III

NAUKA I BADANIA
SCIENCE AND RESEARCH

CHARACTERISTICS AND EFFECTS OF SCIENTIFIC ACTIVITY

Od początku powołania Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie władze kładły nacisk na rozwój naukowy, zwłaszcza na badania naukowe
prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną. Realizowane
są prace rozwojowe i upowszechniające naukę. Uczelnia łączy
dydaktykę i badania z innowacyjną gospodarką w regionie podwarszawskim. Działania w obszarze innowacyjnej gospodarki
są wzmacniane poprzez partnerstwo z parkiem naukowo-technologicznym Euro-Centrum z Katowic. Organizowane
są liczne konferencje międzynarodowe, krajowe i zagraniczne, seminaria i wykłady otwarte, na które zapraszani są znani
naukowcy, jak i politycy. Prace badawcze prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów (prace
dyplomowe). Kadra prowadzi badania naukowe o charakterze
podstawowym a także badania stosowane, przemysłowe, prace
rozwojowe i działalność upowszechniającą naukę. Prowadzi się
promocję cząstkowych wyników badań poprzez rozsyłanie ich
do jednostek zainteresowanych oraz poprzez organizację seminariów, w których uczestniczą przedstawiciele tych jednostek.
Owocem działalności naukowej pracowników
naukowo-dydaktycznych było przyznanie Wyższej
Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie w dniu 10 września 2010 r.
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii B. Oznacza to, że badania naukowe
w WSGE są finansowane z budżetu Państwa.
Chlubą WSGE jest czasopismo naukowe założone w 2005
r. Journal of Modern Science, które jest czasopismem naukowo-dydaktycznym o charakterze interdyscyplinarnym
i międzynarodowym. Od 2010 r. JoMS jest kwartalnikiem.
Zgodnie z treścią załącznika do Komunikatu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach za publikację w
JoMS przyznawanych jest 6 punktów (zgodnie z treścią poprzedniego załącznika do Komunikatu z 21 czerwca 2010 r.

Since the beginnig of Alcide de Gasperi University
of Regional Economy in Józefów, its authorities have insisted on the scientific development, especially on research
conducted by the scientific and teaching staff. The university carries out research and development as well as activities
promoting science. The school combines teaching and research with innovative economy in the sub-Warsaw region.
Activities in the area of innovative economy are reinforced
through partnerships with The Industry and Technology Park „Euro-Centrum” in Katowice. Numerous events
are organized, such as: international and nationwide conferences, seminars or open lectures, to which remarkable
scientists and politicians are invited. Research is conducted
by both teachers and students (as a part of their diploma
paper).The staff conducts basic research as well as applied
and industrial research together with developmental works
and activities promoting the science. Partial research results are promoted by sending them to the units involved
and by the organization of seminars, in which representatives of these units can attend.
One of the most remarkable days in the history
of scientific activity of the Alcide De Gasperi University of Regional Economy in Józefów was 10th
September 2010. On this day, the Ministry of Science and Higher Education granted „B” category to
the University. This means that all research in WSGE
is financed from the State’s budget.
Furthermore, one of WSGE’s prides is a scientific journal founded in 2005 Journal of Modern Science, which
is the scientific journal of interdisciplinary, academic and
international character.
Since 2010, the Journal
has been published on a
quarterly basis. According to the Annex to the
Communication from
the Ministry of Science
and Higher Education of
17 September 2012, on
the list of journals with
the number of points
awarded for publications
in them, for publication
in JoMS an article is
awarded with 6 points
(whereas in the previous
Annex to the Communication from the 21 June
2010 the publication of
an article in JoMS was
awarded with 2 points).

43

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

CHARAKTERYSTYKA I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWEJ

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ

10 lat

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ

10 lat
za publikację JoMS przyznawane były 2 punkty). Od 2010 r.
JoMS jest wpisany także na listę Index Copernicus.
W kwartalniku WSGE publikowane są artykuły z różnych dziedzin naukowych, głównie nauk społecznych i nauk
humanistycznych. Publikuje się prace naukowe autorstwa
pracowników naukowo-dydaktycznych WSGE oraz specjalistów poszczególnych dziedzin z uczelni polskich i zagranicznych, m. in.: WAT, AON, UWM, URz, Uniwersytetu
w Bari (Włochy), Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania),Tirany (Albania), Uniwersytetu w Sumach (Ukraina) i Uniwersytetu w Kirikkale (Turcja), Uniwersytetu w Kłajpedzie
(Litwa). W języku polskim i językach obcych publikowane
są artykuły badawcze, monograficzne, aktualne opracowania, artykuły przeglądowe, doniesienia i raporty z badań
oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Since 2010 JoMS has also been inscribed on the Index Copernicus list.
In this quarterly, articles from different scientific fields
are published, especially those regarding social sciences and
humanities. Research papers by academic specialists from
WSGE and from other universities are published, both Polish and foreign, such as: Military University of Technology,
National Defence Academy, Uinversity of Warmia and Mazury, University of Rzeszow, University of Bari (Italy), University of Valencia (Spain), University of Tirana (Albania),
University of Sumy (Ukraine), the University of Kirikkale
(Turkey) and University of Klaipeda (Lithuania). Research
articles, monographs, current studies, review articles, reports and research reports and reports of scientific events
are published in Polish as well as in foreign languages.

WYDAWNICTWO
PUBLISHING HOUSE
Publikacje naukowe są wydane przez Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi, które powołane zostało Zarządzeniem Rektora
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi nr 17/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. Wydawnictwo jest integralną jednostką uczelnianą, zajmującą się publikacją książek, skryptów, zeszytów naukowych oraz przewodników po przedmiocie i sylabusów przygotowywanych
przez pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni.
Potrzeba powołania Wydawnictwa wyniknęła z faktu wzrostu aktywności publikacyjnej i rozwoju naukowego pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni.

Scientific publications are issued by the Publishing House
of the Alcide de Gasperi University of Regional Economy in
Józefów, that was appointed by the Rector of of the Alcide
de Gasperi University of Regional Economy in Józefów No
17/2004 of 31 December 2004. Publishing is an integral unit
of college, dedicated to the publication of books, textbooks,
exercise books, guides to the research subject and syllabus
prepared by the research and teaching staff of the University.
A need to establish a Publishing House came from the fact
that publishing activity and the scientific development of the
academic staff have significantly grown over the past years.
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PRESENTATION OF PUBLISHING ACHIEVEMENTS
2012
Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• 1/12/2012
• 2/13/2012
• 3/14/2012
• 3/15/2012

2011
Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji
z perspektywy europejskiej
pod red. prof. dr. hab. Marka Lisieckiego i prof. zw. dr. hab.
Bronisława Sitka
Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji
prof. zw. dr hab. Edward Erazmus
Filozofia dla pracujących
dr Dorota Łażewska
Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Mini leksykon dyplomatyczny
prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek, mgr Barbara Dobrzańska
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży
pod red. mgr Sylwii Ćmiel
Polityka a strategia bezpieczeństwa
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy
dr Anna Antczak
Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?
dr Barbara Antczak
Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie
ich uwarunkowań
dr Paweł Migała
Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej
pod red. prof. zw. dr. hab. Bronisława Sitka i mgr. Romana Trzaskalika
Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej
pod red. dr Ewy Arciszewskiej, dr. Krzysztofa Dziurzyńskiego
i dr Moniki Jurewicz
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej
z perspektywy europejskiej
pod red. prof. ndzw. dr. hab. Magdaleny Sitek
i prof. ndzw. dr. hab. Piotra Majera
Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań
agresywnych – raport z badań
mgr Sylwia Ćmiel, dr Paweł Migała
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• 1/8/2011 – Administracja
• 2/9/2011 – Pedagogika
• 3/10/2011 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne
• 4/11/2011 - Zarządzanie

2012
Security. Theory and practice
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• 1/12/2012
• 2/13/2012
• 3/14/2012
• 3/15/2012

2011
Security of big and middle-sized agglomerations
from the European perspective
Ed. by prof. Ph.D. Marek Lisiecki and Ph.D. Bronisław Sitek
Dilemma of success, promotions and making careers in the period of the Polish transformation
prof. Ph.D. Edward Erazmus
Philosophy for those who work
Ph.D. Dorota Łażewska
Philosophical aspects of security
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
Diplomatic mini-lexicon
Asc. Prof. Ph.D. Magdalena Sitek, MA Barbara Dobrzańska
Social maladjustment of children and adolescents
Ed. by MA Sylwia Ćmiel
Politics and strategy of security
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
The European Union. Security, strategy, interests
Ph.D. Anna Antczak
Educational services – a market like any other?
Ph.D. Barbara Antczak
Selected elements of social pathology in terms of
its conditioning
Ph.D. Paweł Migała
Information and energy management in the European Union security system
Ed. Prof. Ph.D. Bronisław Sitek and MA Roman Trzaskalik
Changing contexts of early education
Ed. by Ph.D. Ewa Arciszewska, Ph.D. Krzysztof Dziurzyński
and Ph.D. Monika Jurewicz
Quality in action for internal security of Visegrad
Group states from the European perspective
Ed. by Assoc. Prof. Ph.D. Magdalena Sitek
and Asc. Prof. Ph.D. Piotr Majer
School environment as one of the elements influencing creation and sustaining aggressive behavior–
research report
MA Sylwia Ćmiel, Ph.D. Paweł Migała
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• 1/8/2011 – Administracja
• 2/9/2011 – Pedagogika
• 3/10/2011 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne
• 4/11/2011 - Zarządzanie
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2010
Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy
psychologicznej
prof. ndzw. dr hab. Barbara Karolczak – Biernacka
Innowacje w edukacji elementarnej
pod red. dr Mirosławy Raczkowskiej – Lipińskiej i dr Ewy Jagiełły
Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle
postanowień Traktatu Lizbońskiego
dr Magdalena Sitek
Konferencja studencka na temat: Ocena zagrożeń
i bezpieczeństwa Polski metoda ekspercką i burzy
mózgów w okresie styczeń – grudzień 2009 - publikacja wydana po konferencji studenckiej
pod red. prof. zw. dr. hab. inż. Romana Kulczyckiego
Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach
dr Przemysław Krzykowski
Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej
dr Anna Antczak
Statystyka... nie taki diabeł straszny
dr Barbara Antczak
Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydawane w latach 1998-2004
dr Przemysław Krzykowski
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• numer 1/7/2010

2009
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan
obecny i perspektywy zmian
pod red. dr. hab. Marka Lisieckiego, dr Mirosławy Raczkowskiej –
Lipińskiej, prof. zw. dr. hab. Bronisława Sitka, prof. zw. dr. hab.
Witolda Pokruszyńskiego
Historia filozofii w zarysie
dr Dorota Łażewska
Polsko – angielski mini leksykon zagadnień Unii
Europejskiej
dr Magdalena Sitek, mgr Barbara Dobrzańska
Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian
pod red. dr Mirosławy Raczkowskiej – Lipińskiej
Współczesne bezpieczeństwo narodowe
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
dr Dorota Łażewska
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• numer 1/6/2009

2008
Kryteria bezpieczeństwa narodowego
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Historia filozofii w zarysie
dr Dorota Łażewska
O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych – raport z badań nr 1/2008
prof. nadzw. dr hab. Barbara Karolczak – Biernacka
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2010
Democracy as an expression of human attitudes.
A look at the constitutional body of state from
a psychological perspective
Assoc. Prof. Ph.D. Barbara Karolczak – Biernacka
Innovation in the elementary education
Ed. by Ph.D. Mirosława Raczkowska – Lipińska and Ph.D. Ewa Jagiełło
Institutions and bodies of the European Union
in the light of provisions of the Lisbon Treaty
Ph.D. Magdalena Sitek
Student conference on: Assessment of threats and
security of Poland measured with expert and brainstorm methods in the period January – December
2009 – publication issued after student conference
Ed. by Prof. Dr. Eng. Roman Kulczycki
The Code of Administrative Procedure- questions
and answers
Ph.D. Przemysław Krzykowski
Designing Security Strategy of the European Union
Ph.D. Anna Antczak
Statistics... it’s not so difficult
Ph.D. Barbara Antczak
Theortical aspects of security
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
The official interpretation of tax law issued
in years 1998-2004
Ph.D. Przemysław Krzykowski
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• no. 1/7/2010

2009
Internal security of Polish Republic compared
to other EU countries. Current status and prospects for change
Ed. by Ph.D. Marek Lisiecki, Ph.D. Mirosława Raczkowska
– Lipińska, Prof. Ph.D. Bronisław Sitek, Prof. Ph.D. Witold
Pokruszyński
History of philosophy at a glance
Ph.D. Dorota Łażewska
Polish – English mini-lexicon on the issues of the
European Union
Ph.D. Magdalena Sitek, MA Barbara Dobrzańska
Early child education in the context of changes
Ed. by Ph.D. Mirosława Raczkowska – Lipińska
Contemporary national security
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
Contemporary philosophical and ethical concepts
Ph.D. Dorota Łażewska
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• No. 1/6/2009

2008
Criteria for national security
Prof. Ph.D. Witold Pokruszyński
History of philosophy at a glance
Ph.D. Dorota Łażewska
About the issue of corruption and mechanisms
of corruption – research report no. 1/2008
Assoc. Prof. Ph.D. Barbara Karolczak – Biernacka

2007
Prawne i kryminologiczne aspekty szkodnictwa leśnego
dr Paweł Sitek, Marek Werkowski
Rozważania filozoficzno – społeczne Marii Romany
De Gasperi.
pod red. Magdaleny Sitek
Czas pracy dyrektorów. Teoria i praktyka
dr Bożenna Barbachowska
Integracja Polski z Unią Europejską. Przedakcesyjne przekonania i współczesne fakty – raport
z badań nr 1/2007
prof. ndzw. dr hab. Barbara Karolczak – Biernacka

2006
Wpływ społeczny. Elementy psychologii społecznej
dr Czesław Parka
Przedstawiciele władzy samorządowej w opinii
mieszkańców powiatu otwockiego – raport z badań nr 2/2006
prof. ndzw. dr hab. Barbara Karolczak – Biernacka
Elementy psychologii społecznej (wersja skrócona)
dr Czesław Parka
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• numer 1/2/2006 i 1/3/2006

2005
Społeczność lokalna powiatu otwockiego – raport
z badań
dr Katarzyna Ferszt - Piłat
Podstawy prawa cywilnego dla administracji
prof. zw. dr hab. Bronisław Sitk, Izabela Bojarska
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE
• numer 1/1/2005

2004
Prawo administracyjne. Część szczególna
pod red. prof. dr. hab. Bronisława Sitka i mgr. Mariusza Olędzkiego

2003

Security management in the European Union against global threats
Ed. by Ph.D. Marek Lisiecki & Ph.D. Mirosława Raczkowska –
Lipińska
Journal of Modern Science – academic periodical of
WSGE
• no. 1/4/2008 & 2/5/2008

2007
Legal and criminological aspects of forest wrecking
Ph.D. Paweł Sitek, Marek Werkowski
Philosophical and social reflections of Maria
Romana De Gasperi. Operating time of directors.
Theory and practice
Ph.D. Bożenna Barbachowska
Polish Integration with the EU. Pre-accession beliefs and contemporary facts– research report
no. 1/2007
Assoc. Prof. Ph.D. Barbara Karolczak – Biernacka

2006
The social impact. Elements of social psychology
Ph.D. Czesław Parka
Representatives of local authorities in the opinion
of inhabitants of Otwocki Poviat – researh report
no 2/2006
Assoc. Prof. Ph.D. Barbara Karolczak – Biernacka
Elements of social psychology (short version)
Ph.D. Czesław Parka
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• no. 1/2/2006 & 1/3/2006

2005
Local community of Otwocki Poviat– researh report
Ph.D. Katarzyna Ferszt - Piłat
Basics of Civil law in administration
Prof. Ph.D. Bronisław Sitek, Izabela Bojarska
Journal of Modern Science – academic periodical
of WSGE
• no. 1/1/2005

2004
Adminstratve Law. Specific Part
Ed. by Prof. Ph.D. Bronisław Sitek and MA Mariusz Olędzki

2003
Few words about Public Relations
Ph.D. Krzysztof Bakalarski

Kilka słów o public relations
dr Krzysztof Bakalarski
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• numer 1/4/2008 i 2/5/2008

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ

10 lat

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ

10 lat

48

KONFERENCJE NAUKOWE
SCIENTIFIC CONFERENCES

Najważniejsze konferencje zorganizowane
przez WSGE w latach 2004-2012:

The most important conferences organized
by WSGE in years 2004-2012:

23 listopada 2012 r. V Międzynarodowa Konferencja
pt. Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012 – zorganizowana przy współpracy z WSPol w Szczytnie, Narodową
Akademią Pedagogicznych Nauk w Kijowie, College of Economics Humanies and Engineering w Rivine.
PANELE: 1) Przepisy prawa dotyczące organizacji imprez
masowych a ich praktyczna aplikacja; 2) Zarządzanie bezpieczeństwem dużych imprez sportowych – teoria i praktyka;
3) Bezpieczeństwo stadionowe – teoria i praktyka; 4) Strefy
kibica a kwestie bezpieczeństwa; 5) Infrastruktura a bezpieczeństwo Mistrzostw Europy 2012; 6) Sprawność instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Mistrzostw Europy
2012; 7) Wymiar społeczny i ekonomiczny Mistrzostw Europy 2012;8) Bezpieczeństwo sanitarne.

23rd November 2012 5th International conference: A landscape after European ChampionshipTournament
2012 – organized with a collaboration of Police Academy in
Szczytno, National Academy of Pedagogical Sciences in Kiev,
College of Economics, Humanies and Engineering in Rivina.
PANELS: 1) Rules of law concerning the organization
of mass events and their practical application, 2) security management of major sporting events - Theory and Practice,
3) Stadium security - Theory and Practice, 4) Fan Zone and
safety issues, 5) Infrastructure and Security of the European Championship 2012 , 6) the efficiency of the institutions
responsible for the security of the European Championship
in 2012, 7) social and economic dimension of the European
Championship 2012; 8) health safety.

24-25 października 2012 r. Konferencja naukowa pt. Korupcja
a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości - zorganizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej
w Kętrzynie przy współpracy z WSGE w Józefowie.
PANELE: 1) Społeczny wymiar zjawiska korupcji; 2) Korupcja a bezpieczeństwo państwa; 3) Karno-prawne aspekty
zwalczania korupcji.

24th-25th October 2012 Scientific conference: Corruption and state security. From a vision to reality - organized by the Border Guard Training Centre in Ketrzyn together with WSGE in Józefów
PANELS: 1) The social dimension of the phenomenon
of corruption, 2) Corruption and security of the state,
3) Penal and legal aspects of combating corruption.

23 października 2012 r. Konferencja naukowa pt. Potrzeby
edukacyjno-wychowawcze uczniów wobec organizacyjnych i programowych możliwości polskich
placówek oświatowo-wychowawczych. Spojrzenie
wielodyscyplinarne - zorganizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki
w Mińsku Mazowieckim.

23rd October 2012 Scientific conference: Educational needs of students towards the organizational and programmatic capabilities of Polish educational institutions. Multidisciplinary approach - organized with
a collaboration with Józef Majka University of Social Sciences
in Mińsk Mazowiecki.

18th-19th June 2012 International conference: Central-Eastern Europe and Asia. Challenges of the twenty-first century – organized with collaboration with Islamic Republic of Iran in Warsaw and University of Kirikkale in Turkey.
PANELS: 1) social and political issues. Human rights, 2) law
and economy, 3) security (IT, public safety, environmental
protection, counter-terrorism, migration issues) 4) Power
and renewable energy sources.

23 maja 2012 r. Konferencja naukowa pt. Przestępczość
nieletnich - teoria i praktyka – zorganizowana przy
współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych im. Ks. Józefa
Majki w Mińsku Mazowieckim; Schroniskiem dla Nieletnich
i Zakładem Poprawczym w Warszawie – Falenicy; Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Józefowie; Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
PANELE: 1) Wpływ świata wirtualnego na przestępczość wśród
nieletnich; 2) Wpływ środowiska społecznego i uwarunkowań
biopsychicznych na powstawanie, utrwalanie i ujawnianie się
zachowań przestępczych; 3) Przestępczość nieletnich – jak
skutecznie zapobiegać, reagować, przeciwdziałać.

23rd May 2012 Scientific conference: Juvenile delinquency - theory and practice – organized with a collaboration of Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk
Mazowiecki; Shelter for Juveniles and Youth Detention Centre in Warszawa- Falenica; Sociotherapy Youth Centre in Józefów, the National Bureau for Drug Prevention.
PANELS: 1) Impact of the virtual world on the delinquency of minors, 2) Impact of the social environment and bio-psychological conditions on the formation, recording and
disclosure of criminal behavior, 3) Juvenile Crime-how
to effectively prevent, respond to it and prevent it.

18 kwietnia 2012 r. Konferencja naukowa pt. Dylematy
współczesnego bezpieczeństwa.
PANELE: 1) Bezpieczeństwo społeczne; 2) Bezpieczeństwo
wewnętrzne; 3) Bezpieczeństwo szkoły; 4) Nowe przestrzenie bezpieczeństwa.

18th April 2012 Scientific conference: Dilemmas of contemporary security.
PANELS: Social security, 2) internal security; 3) school security, 4) New Spaces of security.

21 listopada 2011 r. IV Międzynarodowa Konferencja pt. Jakość
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskie – zorganizowana przy współpracy z WSPol w Szczytnie.
PANELE: 1) Bezpieczeństwo energetyczne; 2) Edukacja dla bezpieczeństwa; 3) Bezpieczeństwo zewnętrzne; 4) Cybernetyczne i informatyczne aspekty bezpieczeństwa; 5) Bezpieczeństwo wewnętrzne

21st November 2011 4th International conference: Quality measures for the internal security of the Visegrad
Group countries from the European perspective – organized with a collaboration of Police Academy in Szczytno.
PANELS: 1) Energy Security, 2) Education for safety;
3) External security, 4) Cyber and information aspects of security, 5) Internal security

27 października 2011r. Konferencja naukowa pt. Szkoła
i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni - aspekty zdrowotne i wychowawcze – zorganizowana przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku.
PANELE: 1) Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni. Nowe
kompetencje medialne;2) Infoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu) jako nowe zjawisko społeczno-wychowawcze; 3) Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości,
rozwoju i postaw dzieci i młodzieży; 4) Inne patologie społeczne wynikające z przebywania w cyberprzestrzeni m. in.
cyberbullying (cyberprzemoc), pedofilia internetowa, samobójstwa w sieci, bigoreksja.

27th October 2011 Scientific conference: School and family towards the dangers of cyberspace - aspects
of health and educational – organized with a collaboration the Poviat Office in Otwock.
PANELS: 1) Opportunities and threats of cyberspace. New
media competences; 2) Infoholizm (addiction to computers
and the Internet) as a new socio-educational phenomenon,
3) Computer games - a threat to personality development
and behavior of children and adolescents, and 4) other social
pathologies arising from the presence of cyberspace including cyberbullying, internet pedophilia, suicides broadcasted
on the Internet, muscle dysmorphia.

18 października 2011r. Konferencja
naukowa pt. Dylematy współczesnej edukacji – zorganizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą
Nauk Społecznych im. Ks. Józefa
Majki w Mińsku Mazowieckim.
PANELE: 1) Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji;
2) Edukacja w procesie zmian
i wobec zmian; 3) Edukacja nauczycieli a kreowanie tożsamości

18th October 2011 Scientific conference: Dilemmas of
contemporary education –
organized with a collaboration
of Józef Majka University of Social
Sciences in Mińsk Mazowiecki
PANELS: 1) The philosophical
and ideological basics of education, 2) education in the process
of change and in face of changes,
3) Education and the teachers’
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18-19 czerwca 2012 r. Międzynarodowa Konferencja pt. Europa Środkowo-Wschodnia i Azja. Wyzwania XXI wieku –
zorganizowana przy współpracy z Ambasadą Islamskiej Republiki
Iranu w Warszawie i Uniwersytetem w Kirikkale w Turcji.
PANELE: 1) Kwestie społeczne i polityczne. Prawa człowieka; 2) Prawo i gospodarka; 3) Bezpieczeństwo (IT, bezpieczeństwo publiczne, ochrony środowiska, antyterroryzm,
kwestie migracji); 4) Energetyka i odnawialne źródła energii.
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zawodowej współczesnego pedagoga; 4) Szkoła i rodzina wobec
rozwoju dzieci i młodzieży.

professional identity creation of the modern educator, 4) School and family towards the development of children and youth.

14 grudnia 2010 r. Konferencja naukowa pt. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży – teoria i praktyka – zorganizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą Nauk
Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim.
PANELE: 1) Nieprzystosowanie społeczne w aspekcie uwarunkowań egzogennych i endogennych; 2) Nieprzystosowanie społeczne - profilaktyka, praktyka, badania.

14th December 2010 Scientific conference: Social maladjustment of children and young people - theory
and practice - organized with a collaboration of Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk Mazowiecki
PANELS: 1) social maladjustment in terms of exogenous
and endogenous conditions, 2) social maladjustment - prevention, practice, research.

22 listopada 2010 r. III Międzynarodowa Konferencja
pt. Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji
z perspektywy europejskiej – zorganizowana przy współpracy z WSPol w Szczytnie.
PANELE: 1) Podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem wielkich i średnich aglomeracji miejskich; 2) Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji; 3) Bezpieczeństwo obywateli; 4) Zagrożenia
dla bezpieczeństwa w dużych i średnich aglomeracjach.

22nd November 2010 3rd International conference: Security of large and medium-sized agglomerations
from a European perspective – organized with a collaboration of Police Academy in Szczytno.
PANELS: 1) Basic issues related to safety of large and medium-sized urban areas, 2) The organization and management of security in the areas of large and medium-sized agglomerations, 3) Security of citizens, 4) Threats to security
in large and medium-sized cities.

20 września 2010 r. Międzynarodowa Konferencja pt. Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej – zorganizowana przy współpracy
z Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum z Katowic.
PANELE: 1) Rynek energetyczny a manipulacja informacją;
2) Możliwości inwestycyjne w zakresie energii odnawialnych;
3) Bezpieczeństwo informacji a dezinformacja

20th September 2010 International conference: Information and energy management in the European
Union security system - organized in collaboration with
the Technology Park Euro-Centrum in Katowice.
PANELS: 1) energy market and manipulation of information,
2) Investment opportunities in renewable energy, 3) Security
of information and disinformation

27 marca 2010 r. Konferencja naukowa pt. Innowacje
w edukacji elementarnej - zorganizowana przy współpracy z Akademię Podlaską.
PANELE: 1) Optymalizacja edukacji elementarnej z metodycznymi warsztatami; 2) Edukacja elementarna w kraju
i za granicą z warsztatami metodycznymi; 3) Czynniki warunkujące i utrudniające edukację elementarną z warsztatami.

27th March 2010 International conference: Innnovation
in elementary education - organized in collaboration
with the Academy of Podlasie.
PANELS: 1) optimization of the elementary education with
methodological workshops, 2) Elementary Education in the
country and abroad with methodological workshops, 3) Factors hindering the elementary education and workshops.

19 lutego 2010 r. Konferencja studencka pt. Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką
i burzy mózgów.
PANELE: 1) Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa Polski w pierwszej dekadzie XXI w. 2) Metody oceny zagrożeń
bezpieczeństwa RP; 3) Ocena politycznego, gospodarczego,
społecznego, ekologicznego, kulturowego, informatycznego,
zagrożenia i bezpieczeństwa Polski.

19th February 2010 Student conference: Student conference on: Assessment of threats and security of Poland measured with expert and brainstorm methods
PANELS: 1) Identification of the Polish security threats
in the first decade of the twenty-first century 2) Methods
for assessing security risks of Poland, 3) rating of the political,
economic, social, ecological, cultural, information, and security threats of Poland.

16 listopada 2009 r. - II Międzynarodowa Konferencja pt.
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej - stan
obecny oraz perspektywy zmian
PANELE: 1) Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz
przeciwdziałanie; 2) Główne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego RP; 3) Bezpieczeństwo jednostek i mienia; 4) Modele
organizacji i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym.

16th November 2009 - 2nd International conference: The
Polish internal security compared to other countries of the European Union - current state and prospects for change
PANELS: 1) threats to internal security and its prevention,
2) The main problems of Polish internal security, 3) security
of individuals and property; 4) Models of organization and
management of internal security.

18 maja 2009 r. – Konferencja naukowa pt. Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian - zorganizowana przy
współpracy z Wydawnictwem Nowa Era oraz Stowarzyszeniem
KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów)
PANELE: 1) Edukacja przedszkolna w nowych formach;

18th May 2009 – Scientific conference: Early child education in the context of changes - organized in collaboration with Nowa Era Publishing and the Association KLANZA
(Polish Association of Educators and Animators)
PANELS: 1) Pre-school education in new forms, 2) Educa-

2) Edukacja małego dziecka wczoraj, dziś, jutro; 3) Nauczyciel wychowania przedszkolnego w XXI wieku

tion of an infant yesterday, today, tomorrow, 3) pre-school
teacher in the twenty-first century

17 listopada 2008 r. - I Międzynarodowa Konferencja
pt. Zarządzanie Bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń
PANELE: 1) Zarządzanie bezpieczeństwem wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń, zarządzanie w stanach nadzwyczajnych; 2) Rola administracji publicznej w dziedzinie
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 3) Edukacja na rzecz
bezpieczeństwa; 4) Podstawowe dylematy współczesnej strategii kryminalnej: represja czy prewencja?

17th November 2008 1st International conference: Security Management in the European Union towards the
global threats
PANELS: 1) Security management towards the actual and
potential hazards in emergency management, 2) The role
of public administration in the field of security and public
order, 3) Education for safety, 4) Basic dilemmas of contemporary crime strategy: repression or prevention?

26 stycznia 2008 r. – Konferencja naukowa pt. Coraz trudniej
wychowywać – pomóżmy sobie wzajemnie - zorganizowana
przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 124 w Warszawie. Celem
konferencji było: integrowanie środowisk zaangażowanych w proces
wychowania dzieci i młodzieży; wypracowanie metod współdziałania
na rzecz wychowania; wskazanie możliwości pomocy. W programie
realizowano wykłady i dyskusje panelowe z udziałem teoretyków
i praktyków w zakresie wychowania, organów prowadzących szkoły,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych, wspierających
proces wychowania dzieci i młodzieży. Konferencja kierowana była
do: dyrektorów placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, klubów
kultury, poradni psychologiczno- pedagogicznych, ośrodków socjoterapeutycznych), nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników pomocy społecznej i środowiskowej, uczniów i rodziców, księży i katechetów.

26th January 2008 – Scientific conference: It is increasingly
difficult raise children - let’s help each other - organized
in collaboration with the Primary School No. 124 in Warsaw.
The aim of the conference was: integrating communities involved in the education of children and young people to develop
methods of cooperation for education, indicating the possibility
of assistance. The program implemented lectures and panel discussions with theorists and practitioners in the field of education,
school authorities, representatives of non-governmental organizations and others to support the process of education of children and the youth. The conference was addressed to directors of
education (kindergartens, schools, clubs of culture, psychological
and pedagogical clinics, social therapy centers), teachers and educators, counselors and school psychologists, social workers and
community, students and parents, priests and catechists.

24-25 kwietnia 2006 r. - II Międzynarodowa Konferencja Europejskich Uczelni Wyższych pt. Bezpieczeństwo wielokulturowej Europy - zorganizowana przy współpracy z Uniwersytetem w Kirikkale (Turcja). W konferencji udział wzięli
przedstawiciele z uczelni zagranicznych: z Bari (Włochy), Kłajpedy (Litwa), Tempere (Finlandia), z Sum (Ukraina) i uczelni
krajowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele agend rządowych, organów samorządowych województwa oraz instytucji
centralnych. W programie konferencji, jednym z kluczowych
modułów była problematyka bezpieczeństwa Europy po zniesieniu granic państw Unijnych, terroryzmu i zorganizowanej
przestępczości, asymilacji ludności napływowej oraz przepływu
kapitału i siły roboczej. Poruszono problematykę perspektyw po
rozszerzeniu Unii Europejskiej.

24th-25th April 2006 – 2nd International conference
of European Higher Schools: Security of multicultural
Europe – organized in collaboration with the University
of Kirikkale (Turkey). The conference was attended by representatives from foreign universities: Bari (Italy), Klaipeda (Lithuania), Tampere (Finland), Sumy (Ukraine) and domestic
institutions, including University of Warsaw and Wroclaw.
The conference was also attended by representatives of government agencies, voivodeship government bodies and the
central institutions of. in the programme of the conference
one of the key modules were issues of European security after
the abolition of borders for EU countries, terrorism and organized crime, the assimilation of the immigrant population
as well as the movement of capital and labor. Also prospects
for the enlargement of the European Union were raised.
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26 października 2005 r. - Sympozjum naukowe pt. Polska
szkoła średnia i jej miejsce w programach edukacyjnych Unii Europejskiej. Tematyka sympozjum dotyczyła
realizacji projektów edukacyjnych z funduszy UE w ramach
programu dla szkół średnich; awansu zawodowego jako wyzwanie dla nauczycieli oraz egzaminu maturalnego w Polsce
i systemu oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w krajach
europejskich. W sympozjum i kończącym go dyskusjach panelowych udział wzięli dyrektorzy szkół średnich województwa mazowieckiego.

26th October 2005 - Scientific symposium: Polish high
school and its place in the educational programs
of the European Union. Topics of the symposium concerned the implementation of educational projects from EU
funds under the program for secondary schools, career development as a challenge for teachers, as well as the maturity
examination system in Poland and assessment of knowledge
and skills of students in European countries. The symposium
and panel discussions ending it, were attended by school directors of Mazowieckie voivodship.

16 listopada 2004 r. - Ogólnopolska konferencja pt. Dyrektor szkoły – wyzwanie XXI wieku zorganizowana wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. Udział
w niej wzięli dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania, przedstawiciele Kuratoriów
Oświaty oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

16th November 2004 - Nationwide conference: School principal – the challenge of the 21st Century organized together
with the institute for Educational Research in Warsaw - The
conference was organized jointly with the Institute for Educational Research in Warsaw. It was attended by school directors,
representatives of the Ministry of Education, representatives
of the boards of education and teachers training centers.

24-25 września 2004 r. - I Międzynarodowa Konferencja
Europejskich Uczelni Wyższych pt. Edukacyjna rzeczywistość na początku XXI wieku - zorganizowana przy
współpracy z Uniwersytetem w Sumach (Ukraina). Udział
w niej wzięli przedstawiciele Rolniczego Narodowego Uniwersytetu w Sumach (Ukraina) z prof. dr Walerijem Żmajlowem,
prof. dr Jewgienijem Lawrowem - prorektorem ds. Nauczania;
przedstawiciele Uniwersytetu w Bari z adwokatem Antonio
Muolo, przedstawiciele Włoskiej Gminy Bitetto z Armandą Costa - burmistrzem, dyrektorzy szkół średnich z Włoch
przedstawiciele polskich szkół wyższych oraz średnich a także
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

24th-25th September 2004 – 1st International conference
of European Higher Schools: Educational reality in the
early 21st century – organized in collaboration with the
University of Sumy (Ukraine). It was attended by representatives of the National Agricultural University in Sumy (Ukraine) with prof. PhD Valery Zhmaylov, prof. PhD Eugene Lavrov - Deputy Rector for Education, representatives of the
University of Bari with a lawyer Antonio Muolo, representatives of Italian Municipalities Bitetto with mayor Armand
Costa - school directors from Italy, representatives of Polish
universities and high schools, as well as representatives of local government units.

OPEN LECTURES
29-31.10.2012 – assoc. prof. Jozef Centéš, PhD
(General Prosecution of the Slovak Republic, Department
of Criminal Law, Criminology and Criminalistics, Faculty
of Law, Comenius University in Bratislava) “Encroachment
on the Right of Privacy“
18-20.06.2012 - PhD. assoc. prof. Naser Farshadgohar
(University of Economic Sciences in Teheran, Iran), “Peace
pipeline : challenges, problems & future”
18-20.06.2012 - Consul of Republic of Ghana
Albert Schweitzer dr Lomo Kitcher (Consulate of the
Republic of Ghana) “Social issues and Human Rights what
is the way forward?”
18-20.06.2012 - prof. dr. Erol Kurubas (Kirikkale
University) „Intro to the Middle Eastern Politics” „State
Formation in the Middle East and Main Characteristics
of the Regimes and The Arab Spring and Its Consequences”
18-20.06.2012 - assoc. prof. dr. Huseyin Emiroglu
(Kirikkale University) “Historical Background for Chinese
Foreign Policy” „Chinese Foreign Policy Under Deng and
Main Issues of Chinese Foreign Policy After Deng”
18-20.06.2012 - prof. Haluk Ozdemir (Kirikkale University) „Intro to the Integration Theories”, „Development
of Integrative Thinking in Europe”, „The impact of Economic Crisis and The Arab Spring and Its Consequences”
28.05-03.06.2012 - assoc. prof. Huseyin Bekir Yildiz
(Karamanoglu Mehmetbey University) “Novel Studies in
Photoelectrochemistry”
28.05-03.06.2012 - assist. prof. dr Mehmet Emin
Korkmaz (Karamanoglu Mehmetbey University) “Accelerator Driven Systems”
28.05-03.06.2012 - assist. prof. dr Erdem Uzun
(Karamanoglu Mehmetbey University) “Thermoluminescence Materials”
22.05.2012 – dr hab. Robert Gwiazdowski (Centrum
im. Adama Smitha) „Katastrofa emerytalna”
18-25.05.2012 - assist. prof. Efe Efeoglu (Osmaniye
Korkut Ata University) „Brand Marketing”
24.04.2012 - Łukasz Abgarowicz (snator RP) oraz
Janusz Korwin-Mikke (znany polityk i publicysta mieszkający w Józefowie) debata „Emerytura 67 lat?” zorganizowana przez Samorząd Studencki
04.2012 - dr Bodha Raj Subedi (President of NRN-PL - Stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce) „Future of
Nepalease in Poland”
3-8.04.2012 – Bikash Siwakoti (Managing Director
for Trinity Abroad Study Services in Kathmandu, Nepal)
„Future and possibilities”
20.03.2012 – dr Katarzyna Bomba “Discrimination
in Employment and Occupation under the ILO´s Convention No. 111 as a part of Human Rights protection system”

29-31.10.2012 – assoc. prof. Jozef Centéš, PhD (General Prosecution of the Slovak Republic, Department
of Criminal Law, Criminology and Criminalistics, Faculty
of Law, Comenius University in Bratislava) “Encroachment
on the Right of Privacy“
18-20.06.2012 - PhD. assoc. prof. Naser Farshadgohar (University of Economic Sciences in Teheran, Iran),
“Peace pipeline : challenges, problems & future”
18-20.06.2012 - Consul of Republic Ghana Albert
Schweitzer dr Lomo Kitcher (Consulate of the Republic
of Ghana) “Social issues and Human Rights what is the way
forward?”
18-20.06.2012 - prof. Dr. Erol Kuruba (Kirikkale
Universit) “Intro to the Middle Eastern Politics “ “State
Formation in the Middle East and Main Characteristics
of the Regimes and The Arab Spring and Its Consequences”
18-20.06.2012 - assoc. prof. dr. Huseyin Emiroglu
(Kirikkale University) “Historical Background for Chinese
Foreign Policy” “Chinese Foreign Policy Under Deng and
Main Issues of Chinese Foreign Policy After Deng”
18-20.06.2012 - prof. Haluk Ozdemir (Kirikkale University) “Intro to the Integration Theories”, “Development
of Integrative Thinking in Europe” “The impact of Economic Crisis and The Arab Spring and Its Consequences”
28.05-03.06.2012 - assoc. Prof. Huseyin Bekir Yildiz (Karamanoblu Mehmetbey University) “Novel Studies
in Photoelectrochemistry”
28.05-03.06.2012 - assist. prof. dr Mehmet Emin
Korkmaz (Karamanoblu Mehmetbey University) “Accelerator Driven Systems”
28.05-03.06.2012 - assist. prof. dr Erdem Uzun
(Karamanoblu Mehmetbey University) “Thermoluminescence Materials”
18-25.05.2012 - Efe Efeoglu (Osmaniye Korkut Ata
University) „Brand Marketing”
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20.03.2012 - prof. Hermann Vasquez (Universidad
Central De Venezuela) “Indigenous and Tribal People in
International Law: An approach of ILO´s 169 Convention
as a source of soft law in Jurisprudence on Human Rights”
25.02.2012 – Piotr Kluz (Wice-minister Sprawiedliwości) “Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich w systemie
prawa polskiego i europejskiego”
18.11.2011- mł ins. dr Mariusz Sokołowski (Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji) „Etyka zawodowa
funkcjonariuszy państwowych”
30.05 – 03.06.2011 - prof. dr Bahadir Akin (Karamanoglu Mehmetbey Universitesi) “Female entrepreneurship
and a case from Turkey” and “Entrepreneurship in Turkey,
a historical perspective”
10-11.05.2011 - prof. dr Mahmut Özdemir (Kirikkale University) “Introduction to Business Entrepreneurship,
Features of Business Entrepreneurs, Varieties and Importance of Business Entrepreneurs and Features of Successful
Business Entrepreneurs, Conclusion and Suggestions”
18.01.2011 – dr Mirosław Matosek „Kulturowe ramy
zachowań organizacyjnych Japończyków”
18.01.2011 – dr Dorota Łażewska „Do czego potrzebna jest filozofia?”
20.11.2010 - gen. pil. kosmonauta Mirosław
Hermaszewski „Załogowe loty kosmiczne”.
23.10.2010 - st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki
(Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Otwocku) „Zamiar organizacji i prowadzenia operacji pożarowej TAJFUN–1–POŻAR przez sztaby kryzysowe Straży
Pożarnej powiatu otwockiego”
20.10.2010 – Piotr Styczeń (Wice-minister Infrastruktury) „Zarządzanie informacją i dezinformacja w sektorze
infrastrukturalnym”
20.10.2010 – Paweł Ziemski (Zastępca Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego) „Wpływ informacji na
rozwój budownictwa energetycznego”
12.10.2010 - dr Czesław Marcinkowski „Rola KBWE/
OBWE w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie - 35 lat”
29.06.2010 - dr Czesław Marcinkowski „Wyzwania i Zagrożenia Transgranicznego Bezpieczeństwa na Ścianie Wschodniej”
25.05.2010 – dr Mirosława Raczkowska - Lipińska „Kreacja bohatera we współczesnej literaturze dla dzieci po roku 2000”
09-16.05.2010 - prof. dr Mahmut Özdemir (Kirikkale University) “Introduction to Business Entrepreneurship,
Features of Business Entrepreneurs, Varieties and Importance of Business Entrepreneurs; Features of Successful
Business Entrepreneurs, Conclusion and Suggestions”
09-16.05.2010 - asst. prof. Ali Güzel (Kirikkale
University) “Introduction to Mathematical Programming,
Case Study: Multiobjective assignment of students to faculty
members, LINGO modeling and solution”
22.04.2010 – prof. zw. dr hab. inż. Roman Kulczycki
„Spójność definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP, UE, NATO ze szczególnym uwzględnieniem
transgranicznych sytuacji kryzysowych”
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04.2012 – PhD. Bodha Raj Subedi (President of
NRN-PL – Association of Nepalease in Poland) „Future
of Nepalease in Poland”
3-8.04.2012 – Bikash Siwakoti (Managing Director
for Trinity Abroad Study Services in Kathmandu, Nepal)
„Future and possibilities”
20.03.2012 – PhD Katarzyna Bomba „Discrimination
in Employment and Occupation under the ILO´s Convention No. 111 as a part of Human Rights protection system”
20.03.2012 - prof. Hermann Vasquez (Universidad
Central De Venezuela) “Indigenous and Tribal People in
International Law: An approach of ILO´s 169 Convention
as a source of soft law in Jurisprudence on Human Rights”
30.05 – 03.06.2011 - prof. dr Bahadir Akin (Karamanoglu Mehmetbey Universitesi) “Female entrepreneurship
and a case from Turkey” and “Entrepreneurship in Turkey,
a historical perspective”
10-11.05.2011 - prof. dr Mahmut Özdemir (Kirikkale University) “Introduction to Business Entrepreneurship,
Features of Business Entrepreneurs, Varieties and Importance of Business Entrepreneurs and Features of Successful
Business Entrepreneurs, Conclusion and Suggestions”
18.01.2011 – PhD Mirosław Matosek „The cultural
framework of Japanese organizational behavior” (in Polish)
18.01.2011 – PhD Dorota Łażewska „What do we
need philosophy for?” (in Polish)
20.11.2010 - gen. pil. cosmonaut Mirosław Hermaszewski „Manned space missions”.(in Polish)
23.10.2010 - st. bryg. Msc. Mariusz Zabrocki Poviat
Commander of State Fire Service in Otwock “Intention
of the organization and fire operation TAJFUN–1–POŻAR
by Fire brigade crisis teams for Otwocki Poviat” (in Polish)
12.10.2010 - PhD Czesław Marcinkowski „The role
of CSCE/OSCE in shaping the security in Europe in the past
35 years” (in Polish)
29.06.2010 - PhD Czesław Marcinkowski „Challenges and Threats of Trans-border Security on the Eastern
Wall of Poland” (in Polish)
25.05.2010 – PhD Mirosława Raczkowska - Lipińska „Creation of protagonist in a contemporary children
literature after 2000” (in Polish)
09-16.05.2010 - prof. dr Mahmut Özdemir (Kirikkale Universitesi) “Introduction to Business Entrepreneurship,
Features of Business Entrepreneurs, Varieties and Importance of Business Entrepreneurs; Features of Successful
Business Entrepreneurs, Conclusion and Suggestions”
09-16.05.2010 - asst. prof. Ali Güzel (Kirikkale
Universitesi) “Introduction to Mathematical Programming,
Case Study: Multiobjective assignment of students to faculty
members, LINGO modeling and solution”
22.04.2010 – Prof. Dr. Eng. Roman Kulczycki
„Cohesion of terms definition in legal security systems
of Poland, the EU, NATO including trans-border crisis
situations” (in Polish)

20.04.2010 - prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
„Kryteria bezpieczeństwa narodowego”

20.04.2010 – Prof. PhD. Witold Pokruszyński
„Criteria for national security” (in Polish)

16.03.2010 – prof. ndzw. dr hab. Barbara
Karolczak – Biernacka prof. WSGE „Organizacja
i metodologia badań naukowych (empirycznych)”

16.03.2010 – Asc. Prof. PhD Barbara Karolczak –
Biernacka prof. of WSGE “Organisation and methodology of scientific (empirical) research” (in Polish)

20.10.2009 – dr Mirosława Raczkowska – Lipińska
oraz prof. Edward Erazmus „Proces wychowania studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionelnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie”

20.10.2009 – PhD Mirosława Raczkowska – Lipińska & Prof. Edward Erazmus „The process
of upbringing of students of Alcide de Gasperi University
of Euroregional Economy in Józefów” (in Polish)

09.06.2009 - dr Czesław Marcinkowski „Udział wojska polskiego w misjach i operacjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych”

09.06.2009 - PhD Czesław Marcinkowski „Participation of the Polish Army in missions, military, stabilisation
and humanitarian operations” (in Polish)

26.05.2009 – dr hab. Wincenty Bednarek
i mgr Marcin Mielnik „Kompetencje policji XVIII - XXI”

26.05.2009 –PhD Wincenty Bednarek & MA M.
Mielnik „Competences of the Police between 18th-20th
century”

18.04.2009 - mł. insp. Paweł Wojtunik Dyrektor
Centralnego Biura Śledczego „Walka z przestępczością
zorganizowaną”
19.03. 2009 - prof zw. dr hab. Edward Erazmus
„Lenistwo jako bariera sukcesu”
27.10.2008 – dr Mirosława Raczkowska – Lipińska
„Edukacja przedszkolna w nowych formach – próba oceny
planowanych zmian”
Wrzesień 2006 – prof. Gaetano Dammaco „Problemy
ekologii w globalnym świecie”
Marzec 2005 – prof. Bronisław Geremek „Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii
Europejskiej”
16.03.2005 – dr Paweł Moczydłowski wykład na
temat więziennictwa w Polsce
28.02.2005 – Wojciech Wierzejski „Traktat Europejski
a polski interes narodowy”
17.01.2005 – Bronisław Komorowski „Traktat Konstytucyjny UE – czas decyzji”
05.01.2005 – Andrzej Wielowieyski „Działalność
i plany gminy Metropolia Warszawa”
24.11.2004 – prof. Longin Pastusiak „Prezentacja
książki nt George’a Bush”

18.04.2009 - mł. insp. Paweł Wojtunik Director
of Central Investigation Bureau „Fight against organized
crime” (in Polish)
19.03. 2009 - Prof. PhD Edward Erazmus „Laziness
as a barrier to success” (in Polish)
27.10.2008 – PhD Mirosława Raczkowska – Lipińska „Preschool education in new forms– an attempt
to assess planed changes” (in Polish)
September 2006 – prof. Gaetano Dammaco „Problems of ecology in a globalised world” (in Polish)
March 2005 – prof. Bronisław Geremek „Summary of the first of membership of Poland in the European
Union”
16.03.2005 – PhD Paweł Moczydłowski Lecture
on the penology in Poland (in Polish)
28.02.2005 – Wojciech Wierzejski „Europan Treaty
and Polish National Interest” (in Polish)
17.01.2005 – Bronisław Komorowski „EU Constitutional Treaty – time of decision” (in Polish)
05.01.2005 – Andrzej Wielowieyski „Activity and plans
of the community Metropolia Warszawa” (in Polish)
24.11.2004 – prof. Longin Pastusiak „Presentation
of book on George Bush”
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CZĘŚĆ IV / PART IV

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DIDACTIC ACTIVITY

EDUCATIONAL OFFER
Kierunki studiów i specjalności

Fields of study and specialisations

„BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”

“INTERNAL SECURITY”

– studia I i II stopnia
Bezpieczeństwo publiczne
Specjalność policyjna
Zarządzanie bezpieczeństwem
Edukacja dla bezpieczeństwa
Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

– first degree and second degree studies
Public safety
Police specialisation
Security management
Education for security
Specialist on cybersecurity

„PEDAGOGIKA”

„PEDAGOGY”

– studia I i II stopnia

– first degree and second degree studies

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratela sądową
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
Specjalista ds. cyberprzestrzeni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Animator czasu wolnego w turystyce
Doradztwo zawodowe

Childcare pedagogy with rehabilitation
Childcare pedagogy with resocialization
Resocialization pedagogy with court guardianship
Resocialization pedagogy with educational therapy
Specialist on cyberspace
Preschool and early-school pedagogy
Free-time animator in tourism
Career counseling

„ADMINISTRACJA”

„ADMINISTRATION”

– studia I stopnia

– first degree studies

Administracja publiczna
Administracja europejska
Administrowanie systemami bezpieczeństwa
Specjalność policyjna
Administrowanie finansami przedsiębiorstwa
Administrowanie projektami unijnymi

„ZARZĄDZANIE” – studia I stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie hotelarstwem i ruchem turystycznym
Zarządzanie w ochronie środowiska
Zarządzanie sukcesem
Zarządzanie projektami unijnymi
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Menedżer czasu wolnego w turystyce
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży

Public administration
European administration
Security systems administration
Police specialisation
Corporate finance administration
EU projects administration

„MANAGEMENT” – first degree studies
Human resources management
Hotel business and touristic flow management
Success management
EU projects management
Corporate finance management
Free-time manager in tourism
Sports manager
Sales manager

„OCHRONA ŚRODOWISKA”

„ENVIRONMENTAL PROTECTION”

– studia inżynierskie

– engineering studies

inżynieria środowiska

environmental engineering
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Studia podyplomowe i Kursy

Post-graduate studies and courses

„Socjoterapia”
„Edukacja dla bezpieczeństwa”
„Prawo administracyjne i samorządowe z elementami
prawa UE”
„Terapia pedagogiczna”
„Zamówienia publiczne”
„Zarządzanie oświatą”
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
„Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczno-prawne
do pracy z trudną młodzieżą”
„Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”
„Gospodarka odpadami”

„Socioteraphy”
„Education for security”
„Administrative and self-government law with elements
of the EU law”
„Pedagogical therapy”
„Procurement”
„Education management”
„Human resources management”
„Psychological, pedagogical and legal preparation
for the work with difficult youth”
„Specialist on cybersecurity”
„Waste management”

„Kurs dyplomacji”
„Kurs wychowawców kolonijnych”
„Kurs kierownika kolonii”
„Kurs autoprezentacji”
„Kurs zarządzania stresem”
„Kurs komunikacji interpersonalnej”

„Course on diplomacy”
„Course for youth camp counselors”
„Course for heads of youth camps”
„Course on autopresentation”
„Course on stress management”
„Course on interpersonal communication”

OFERTA EDUKACYJNA – ANGLOJĘZYCZNA
EDUCATIONAL OFFER – IN ENGLISH
„MANAGEMENT”
Hotel and Tourism Management
Human Resource Management
International Business Management
Banking and Finance
Marketing
Agribusiness Management
Business Administration
Public Administration

„INTERNAL SAFETY”
Safe Business Administration
Public security

„ENVIRONMENTAL PROTECTION”
Renewable Energy
Environmental Protection
Public Health

„INTERNATIONAL MBA PROGRAM”
„POSTGRADUATE COURSES”
„Specialized trainings”
„Languages courses”
„Summer schools”
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CZĘŚĆ V / PART V

ŻYCIE STUDENCKIE
STUDENT LIFE

Studenci WSGE od początku istnienia Uczelni w Józefowie realizowali liczne formy działalności poza wykładami. Tradycją jest organizowanie co roku wspólnej Wigilii
lub bali karnawałowych. Do wspólnej zabawy zapraszani
są mieszkańcy Józefowa i okolic. Najbardziej wspominany bal karnawałowy odbył się w nowo otwartym ośrodku
w Otwocku Wielkim. Jedna z pierwszych tego rodzaju
imprez miała charakter charytatywny, a zebrane pieniądze
zostały przekazane na dom dziecka. Podczas wspólnych zabaw występowały znane osoby ze świata kultury, m.in. Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego Prezydenta RP. Przy tej
okazji należy wspomnieć najbardziej znanych organizatorów wspólnych zabaw, do których zalicza się przedwcześnie
zmarłego Krzysztofa Kondeja oraz byłego Wiceburmistrza
Dzielnicy Wawer, p. Zdzisława Gójskiego.

Students of WSGE, since the beginning of the existence of the University in Józefów, carried out numerous
forms of activity apart from their studies. There is tradition
to organize an annual joint Christmas Eve or Carnival balls.
Students also invite inhabitants of Józefów and surrounding areas to those events. The most memorable carnival
was held in the newly opened resort in Otwock Wielki.
One of the first such events had a charity character, and
the collected money was given to an orphanage. Took part
in those events celebrities from the world of culture, including Aleksandra Kwaśniewska, the daughter of the former
Polish President. On this occasion, it is worth mentioning
the most memorable organizers of those events, which include Krzysztof Kondeja and former deputy mayor of Wawer
district, Mr. Zdzislaw Gójski.
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Trudno nie wspomnieć o organizacji juwenaliów. Najmilej zapamiętanym świętem studentów był festyn połączony z zawodami sportowymi, który odbył się na terenie
zakonu Ojców Szenstackich w Józefowie. Dzięki życzliwości
Ojców, a zwłaszcza Prowincjała Arkadiusza i jego Zastępcy
Ojca Mirosława młodzież studencka doskonale się bawiła.
Podczas tych wydarzeń występowały tak znane zespoły jak
Kabaret Moralnego Niepokoju czy zespół „Jeden Osiem L”
Studenci WSGE wykazują dużą aktywność na polu organizacji kół naukowych na wszystkich kierunkach studiów. Owocem ich pracy są seminaria i konferencje. Chętnie też uczestniczą w konferencjach organizowanych przez kadrę akademicką
WSGE. Corocznie studenci Józefowskiej Uczelni otrzymują
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach
poszerzania wiedzy niektórzy studenci chętnie wyjeżdżają na
studia zagraniczne w ramach programów europejskich.
Studenci Józefowskiej uczelni realizują praktyki w licznych renomowanych placówkach, w tym Komendzie Głównej Policji, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, innych
organach administracji centralnej. Ponadto studenci nasi
chętnie praktykują w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach oświatowych.
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It’s also hard not to mention the Students’ Festival. The
one that students will definitely remember the most was
a picnic that was held together with the sports competitions,
that took place within the complex of Schoenstatt Fathers
in Józefów. Thanks to the kindness of the Fathers, especially
Provincial Superior Arkadiusz and his Deputy Father Miroslaw, young students had a lot of fun. During these events,
their performance gave such famous bands like Kabaret Moralnego Niepokoju or a music band „Jeden Osiem L”
Students of WSGE are active in the field of organization
of research groups in all fields of study. The result of their
labor are seminars and conferences. They also participate in
the conference organized by the academic staff of WSGE.
Each year, students of the University receive scholarships
of Minister of Science and Higher Education. As part
of broadening knowledge some students eagerly go abroad
to study within the European programmes.
Students of the University serve as apprentices in many
reputable institutions, including the Polish Police Headquarters, the Office for Foreigners and other central government bodies. In addition, our students eagerly serve as interns in local companies and educational institutions.

CZĘŚĆ VI / PART VI

KALENDARIUM
CALENDAR

2011
Maj - Zeszyt Naukowo-Dydaktyczny Journal of Modern Science zostały wpisany na listę Index Copernicus, tym samym jest
indeksowany na liście czasopism naukowych IC Journal Master
List (JML) tworzących ranking w oparciu o ocenę około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa,
jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność

2012
October – in the premises of the University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw a dissertation of defense of Małgorzata Such - Pyrgiel took place - lecturer of our University
October - Aleksandra Szejniuk solemnly received a doctorate in management.
September - The inauguration of the Academic Year
2012/2013 in Piaseczno. The event was graced by the university authorities, including Vice-Rector prof. Ph.D. Witold
Pokruszyński, Dean of the Faculty of Social Sciences, Ph.D.
Waclaw Brzęk and Director of the University MA Sylwia
Cmiel. The ceremony was led by Ph.D. Magdalena Sitek. The
inaugural lecture called „Opportunities and threats for education after 10 years of the Bologna Declaration” was delivered
by prof. Dr. Eng. Jerzy Zawisza. The guests of the inauguration were: the Mayor of Piaseczno, Zdzislaw Lis and the
Director of The First Kosciuszko Division High School at 17
Chyliczkowska St, Barbara Chwedczuk. During the ceremony
indexes were given to the new students. On Sunday, September 30th a Holy Mass inaugurating the Academic Year took
place in the Church of St. Anne in Piaseczno.
September - in the premises of the University of Warmia
- Mazury in Olsztyn, Faculty of Humanities, took place a defense of a dissertation of Ms. Barbara Dobrzanska - academic
teacher from our University.
September – in accordance with the Annex to the Communication from the Ministry of Science and Higher Education
of 17 September 2012, on the list of academic journals, including the number of points awarded for publishing the article - publication in the Journal of Modern Science is awarded
with 6 points.
August – between 23 - 31 August 2012 Central European
Summer School 2012 - CESS 2012 with the participation
of youth and teachers from Ukraine, Hungary, Slovakia, Czech
Republic and Poland took place at the WSGE premises. Our
partners were: Faculty of Political Science and International
Relations, Matej Bel University in Banska Bistrica (Slovakia),
University College of International and Public Relations, Prague (Czech Republic), YNGO European Dimension (Ukraine) and lecturers from Hungary. There were also young people from the Philippines, India, Bangladesh and Nepal. The
school was carried out with the support of the International
Visegrad Fund, a project created by the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia), for financial support of international initiatives.
April - A Turkish Cultural Show presented by Erasmus students was held. They presented traditional Turkish dances
and songs. The show drew attention of many employees, students and WSGE staff as well as the members of the local
community. The special guest was Abdullah Kasim SonkayaAttache of Culture and Information of the Embassy of Turkey.

2011
May - Scientific and Educational scholarly called Journal
of Modern Science has been included on the list of Index
Copernicus, therefore it is indexed journals on the list of IC
Journal Master List (JML) creating a ranking based on an assessment of about 30 parameters grouped in five categories:
academic quality, editorial quality, range, frequency / regulari-
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2012
Październik - w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Małgorzaty Such – Pyrgiel nauczyciela akademickiego Uczelni.
Październik - Aleksandra Szejniuk otrzymała uroczyście
tytuł doktora nauk o zarządzaniu.
Wrzesień - odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Piasecznie. Wydarzenie uświetniły władze
uczelni, na czele z Prorektorem prof. zw. dr hab. Witoldem
Pokruszyńskim, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych
dr Wacławem Brzękiem oraz Dyrektor Uczelni mgr Sylwią
Ćmiel. Uroczystość poprowadziła dr hab. Magdalena Sitek,
zaś wykład inauguracyjny pt. „Szanse i zagrożenia dla edukacji
po 10 latach Deklaracji Bolońskiej” wygłosił prof. ndzw. dr
hab. inż. Jerzy Zawisza. Gośćmi inauguracji byli: Burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej przy ul. Chyliczkowskiej 17 Barbara Chwedczuk. Podczas uroczystości zostały
wręczone indeksy nowym studentom WSGE. W niedzielę
30 września odbyła się Msza Święta inaugurująca Rok Akademicki w kościele pw. Św. Anny w Piasecznie.
Wrzesień - w murach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Humanistycznych odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Barbary Dobrzańskiej
nauczyciela akademickiego Uczelni
Wrzesień - zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikacje artykułu - w Journal
of Modern Science przyznawanych jest 6 punktów.
Sierpień – w dniach 23 - 31 sierpnia 2012 r. odbyła się w
WSGE Środkowo-Europejska Letnia Szkoła (Central European Summer School 2012 - CESS 2012) z udziałem młodzieży i wykładowców z Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech oraz
Polski. Naszymi partnerami byli: Faculty of Political Science
and International Relations, Matej Bel University in Banska
Bistrica (Słowacja), University College of International and
Public Relations, Prague (Czechy), YNGO European Dimension (Ukraina) oraz wykładowcy z Węgier. Nie zabrakło też
młodzieży z Filipin, Indii, Bangladeszu czy Nepalu. Szkoła
została realizowana dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego projektu utworzonego przez Grupę
Wyszehradzką (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) mającego
na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw.
Kwiecień - odbył się Pokaz Kultury Tureckiej prezentowany
przez studentów Erasmus. Przedstawili tradycyjne tańce i śpiewy tureckie. Pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród pracowników, studentów oraz kadry WSGE i społeczności lokalnej. Gościem specjalnym był Abdullah Kasim Sonkaya– Attache ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji.
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rynkowa oraz jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 2.500 czasopism (w tym ok1.800 zagranicznych).
Kwiecień - WSGE od kilku miesięcy współpracuje z Domowym Hospicjum Dziecięcym „Promyczek”. Prezes Fundacji „Anielska Przystań” ks. Paweł Dobrzyński, jednocześnie
twórca Hospicjum spotkał się z studentami Uczelni. Podczas
spotkania przedstawił działania podejmowane przez ludzi
niosących pomoc dzieciom śmiertelnie chorym. Jednocześnie zachęcał studentów do finansowego wsparcia Hospicjum
poprzez przekazanie 1% od podatku.
Marzec - w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalej
zostało utworzone koło naukowe SKAP - Studenckie Koło
Akademii Przyrody. Cel jaki przyświecał studentom przy tworzeniu koła był prosty - chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie nauk o ochronie środowiska, przyrody, naszego przyrodniczego otoczenia. Ponadto studenci będą realizować własne
projekty, popularyzować nauki związane z ochroną środowiska. Opiekunem SKAP-u została mgr Agnieszka Drapiewska
- pracownik naukowo-dydaktyczny na kierunku „ochrona
środowiska”, zaś w skład zarządu wchodzą: Prezes: Katarzyna Matwiejewa, V-ce prezes ds. promocji: Łukasz Śniegoń,
V-ce prezes ds. personalnych: Adam Jadwiszczak.
Styczeń - w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Komendant
Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podpisał porozumienia z władzami 12 wybranych uczelni wyższych z całej
Polski. Porozumienie umożliwia absolwentom tych uczelni,
kończącym prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe
i bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego
szkolenia podstawowego. W imieniu WSGE umowę podpisała
Pani dr Magdalena Sitek. Podstawa: rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (zmiana z dnia 16 października 2010 r.) Szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między minimalnym
zakresem treści kształcenia zawodowego. Komendant Główny
Policji przedstawia minimalny zakres treści kształcenia z programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Szkoła
wyższa zaś zobowiązuje się do realizacji treści kształcenia według
najwyższych standardów kształcenia. Zakłada się monitorowanie realizacji przedsięwzięć będących przedmiotem porozumienia. Treści kształcenia obejmują 33 tematy, na które potrzeba
minimum 259 jednostek lekcyjnych i są to: prawo karne, prawo
wykroczeń, udzielanie pierwszej pomocy, podstawy ruchu drogowego, prawa człowieka, stosowanie siły fizycznej jako środka
przymusu bezpośredniego i patologie społeczne, przestępczość
nieletnich. Program szkolenia zawodowego podstawowego dla
policjantów wynosi 968 godz. Umowa z Komendantem pozwala na skrócenie cyklu szkolenia o przynajmniej trzy miesiące.
Umowa, do której przystąpiła Alma Mater w Józefowie pozwala na zwiększenie atrakcyjności studiów humanistycznych
i społecznych oraz ubogacenie o element praktyczny, poprzez
zwiększenie szans na rynku pracy młodych osób. Zaś potrzeba
zapewnienia bezpieczeństwa będzie wzrastała i konieczne będzie tworzenie coraz to nowszych miejsc prac w tym obszarze.

2010
Październik - w murach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się obrona pracy doktorskiej Pana
Marcina Mielnika – nauczyciela akademickiego naszej Uczelni.
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ty / stability of the market and technical quality. JML now includes over 2,500 journals (including ca. 1800 foreign ones).
April – For the past couple of months WSGE has been Cooperating with the Children’s Home Hospice „Promyczek”. The
chairman of the Foundation „Anielska Przystań”, Priest Paweł
Dobrzyński, at the same time the founder of the Hospice, met
with the students of the University. During the meeting, he presented the action taken by the people who helped terminally
ill children. At the same time he encouraged students to financially support the Hospice by giving to it 1% of the income tax.
March - at the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy a Student Association - Academy of Nature
(Pol. SKAP) was created. Objective of the Association was
simple – the students want to expand their knowledge in the
field of environmental science, wildlife, our natural environment. In addition, students will pursue their own projects, to
popularize sciences related to environmental protection. The
mentor of SKAP became MA Agnieszka Drapiewska - researcher and teacher majoring in „environmental protection”,
and the board of directors consist of: President: Katarzyna
Matwiejewa, vice-president on PR: Łukasz Śniegoń, Vice President on Human Resources: Adam Jadwiszczak.
January - at the Police Academy in Szczytno, the Chief
Commander of Police Gen. Insp.. Andrzej Matejuk signed
an agreement with the authorities of the 12 selected universities from across Poland. The agreement allows graduates of the universities, graduating from law, administration,
national security and internal security, who join the Police
within one year after graduation, to make a shorter basic
police training. On behalf of the WSGE, the agreement was
signed by Ph.D. Magdalena Sitek,. The legal basis is the regulation on the of specific conditions vocational training and
professional development in the Police (amendment of 16
October 2010). Basic vocational training is run in the field
of complementary differences between the minimum range
of programme differences and vocational training content.
Chief Commander of Police provides the minimum learning
content in the basic police training. The college is committed to the implementation of learning content according to
the highest standards of education. It is assumed to monitor the implementation of the projects being the subject
of the agreement. The content of education includes 33 topics, which need a minimum of 259 teaching units, and they
are: criminal law, minor offenses law, first aid, road traffic
basics, human rights, the use of physical force as a means
of coercion and social pathologies, juvenile delinquency. Basic vocational training programme for police officers is 968
hours. The agreement with the Commander allows to shorten the training cycle by at least three months. The agreement, which the Alma Mater in Józefów joined, can increase the attractiveness of the humanities and social studies,
as well as enrich the practical part of them, by increasing the
employability of young people. Moreover, the need to ensure
security will increase and there will be the need to create
numerous new places of work in this area.

2010
October - at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn there was a defense of the doctoral thesis of Mr. Marcin
Mielnik - a university teacher of our University.

2009
Listopad - odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów WSGE.
Zgromadzonych powitał prof. Bronisław Sitek wyrażając radość z przybycia tak wielu gości. Następnie czas umilił występ dzieci ze szkoły muzycznej im. Bartłomieja Budzyńskiego
z Józefowa. Zjazd zaowocował powołaniem Stowarzyszenia
Absolwentów WSGE, które poprowadzą p. Elżbieta Majewska, p. Lucyna Komorowska oraz p. Bartosz Zaidlewicz.
W przyjacielskiej atmosferze absolwenci odnowili kontakty
oraz spotkali się z dawnymi wykładowcami
Wrzesień - odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010. Gościem honorowym był dr Armando Tarullo, Sekretarz Generalny Fundacji Alcide De Gasperi

September - Ministry of Science and Higher Education
gave to Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów a „scientific category B”, which allows funding
of University’s research and development from the resources
of the Ministry.
July - The university introduced teaching through a modern
e-learning platform, allowing students to acquire knowledge
from every place in the world.
April - the final of election of „Miss of Otwock Land 2010”
took place. This prestigious title was given to Agnieszka Kobza.
WSGE helped in the organization of the event - eliminations
to the competition. were held at the premises of the University.
April - a symposium focused on the problems of cohesion
of legal acts and resulting from them security definitions
of the Republic of Poland with legal acts and definitions of
security terms of the EU and NATO. During the symposium
the representatives of 13 research and educational centers involved in learning and teaching about security where present.
All participants of the symposium agreed on a will to raise the
subject of the grant on the first part of the topic. The host
of the meeting was the Director of the Institute for Trans-border Security prof. Dr. Eng. Roman Kulczycki.
March - a meeting of representatives of the Polish Universities, running studies in the area of security, took place. The
primary objective of the meeting was to establish contacts in
order to carry out joint initiatives in research and improving
the quality of education for students. These two things are related to the quality of the teaching staff. Gathered Rectors, Deans and Chancellors decided to actively join the initiative of the
government, which aims at developing educational standards
for security at a sufficiently high level. This would give some
university graduates adequate prestige at the labor market.
It would entail certain privileges such as easier admission to
work in the service of Ministry of Internal Affairs. Another
result of this work is a plannet informal association that will
take care of the pace of implementation of the plans that were
launched. In order to accomplish these plans, all the assembled
agreed to meet on a regular basis- once a semester.
February – WSGE was included as a member of the Consortium of Science & Technology „Polish Technology Platform for WAT Security Systems”. WSGE delegation presented the University and the Institute for Cross-Border
Security of Poland at WSGE. The meeting took place in the
premises of the Military Technical Academy in Warsaw. Thus,
our university will develop scientific and research topics within the Platform.

2009
November - First Alumni reunion of WSGE took place They
were welcomed by Professor Bronisław Sitek, who expressed
his joy from the fact of arrival of so many guests Subsequently,
performance was given by children from the Bartlomiej Budzynski Music School in Józefów. The reunion resulted in the
establishment of the Association of Graduates of WSGE that is
run by Elżbieta Majewska, Lucyna Komorowska and Bartosz Zaidlewicz. In a very friendly atmosphere, graduates renewed their
contacts and met their former lecturers
September – inauguration ceremony of the Academic Year
2009/2010 took place. The guest of honor was Ph.D. Armando Tarullo, Secretary General of Alcide De Gasperi Foundation
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Wrzesień - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nadało Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „kategorię naukową B”, która
umożliwia dofinansowanie działalności badawczej i naukowej
Uczelni ze środków MNiSW.
Lipiec - Uczelnia wprowadza nauczanie za pośrednictwem
nowoczenej platformy e-learningowej umożliwiając studentom zdobywanie wiedzy na odległość.
Kwiecień - odbył się finał wyborów „Miss Ziemi Otwockiej 2010”. Ten zaszczytny tytuł przypadł Agnieszce Kobzie.
WSGE pomagało w organizacji tej imprezy - w siedzibie szkoły odbyły się eliminacje do konkursu.
Kwiecień - odbyło się sympozjum, które dotyczyło problemów spójności aktów prawnych i wynikających z nich
definicji pojęć bezpieczeństwa RP z aktami prawnymi i definicjami pojęć bezpieczeństwa UE i NATO. W czasie sympozjum byli przedstawiciele 13 ośrodków naukowo-badawczych
i dydaktycznych zajmujących się nauką i dydaktyką o bezpieczeństwie. W wyniku sympozjum potwierdzono wolę podjęcia tematu grantu dotyczącego pierwszej części tematu. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa
Trangranicznego RP prof. zw. dr hab. inż. Roman Kulczycki.
Marzec - miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich
Uczelni prowadzących kierunki związane z bezpieczeństwem.
Zasadniczymi celami spotkania było nawiązanie kontaktów
w celu prowadzenia wspólnych inicjatyw w zakresie badań i polepszania jakości kształcenia studentów. Obie rzeczy związane są
z jakością kadry naukowej. Zebrani Rektorzy, Dziekani i Kanclerze postanowili aktywnie przyłączyć się do inicjatywy rządu,
która ma na celu opracowanie standardów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa na odpowiednio wysokim poziomie. Pozwoliłoby to nadać absolwentom niektórych Uczelni odpowiednią
rangę na rynku pracy. Wiązałoby się to z pewnymi przywilejami np. w łatwiejszym przyjęciu do pracy w służbach MSWiA.
Innym owocem tych prac ma być nieformalne stowarzyszenie,
które będzie dbać o odpowiednie tempo w realizacji rozpoczętych zamierzeń. W celu zrealizowania tych planów wszyscy
zgromadzeni postanowili zbierać się regularnie raz na semestr.
Luty - WSGE została włączona w poczet członków Konsorcjum Naukowo – Technologicznego „Polska Platforma
Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa WAT”. Delegacja
WSGE zaprezentowała Uczelnię oraz Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego RP WSGE na posiedzeniu w siedzibie
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tym samym
nasza Uczelnia będzie rozwijać tematy naukowo – badawcze
w ramach PPTSB.
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w Rzymie. Pan Sekretarz dokonał nadania Głównej Auli
WSGE imienia Giulio Andreotti, jednego z najbardziej znanych i cenionych polityków europejskich. Ponadto w uroczystościach tych wziął udział Dyrektor Włoskiego Instytutu
Kultury w Warszawie, dr Gulio Molisani. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Arkadiusz Sosna, prowincjał Zgromadzenia Ojców Szensztackich w Józefowie. Następnie rozpoczęła się uroczystość inauguracyjna w siedzibie Uczelni przy
ul. Sienkiewicza. W czasie inauguracji dokonano immatrykulacji studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab.
Stanisław Pikulski nt. „Patologie w administracji publicznej”.

2008
Czerwiec - WSGE otrzymała certyfikat i prawo posługiwania się tytułem „Wiarygodnej Szkoły” w roku akademickim
2008/2009. Certyfikat przyznało Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, realizujące projekt certyfikacji polskich uczelni wyższych.
Czerwiec - W ramach współpracy WSGE z Uniwersytetem
w Bari (Włochy) odbyło się wspólne Seminarium Naukowe na
temat „Spontaniczna formacja prawa a obszar jego stosowania”

2007
Wrzesień - Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008
była doskonałą okazją do uczczenia 5 lat działalności WSGE.
Uroczystość zorganizowana przez Uczelnię, władze powiatu otwockiego oraz Instytut Kultury Włoskiej w Warszawie
objęta została patronatem przez Marszałka Senatu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Otwockiego
oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego. W wystąpieniach
zaproszonych gości podkreślano rosnącą rolę WSGE wśród
niepublicznych szkół wyższych oraz w środowisku lokalnym.
Jubileusz Uczelni uświetnili goście z ośrodków akademickich
Włoch a także córka patrona Uczelni Pani Maria Romana
De Gasperi.

2006
Luty - Polski Związek Głuchych udzielił WSGE akredytacji
Centrum Edukacyjnego Języka Migowego. Akredytacja upoważnia do współdziałania w zakresie kształcenia głuchoniemych
oraz przyjęcia przez Centrum współodpowiedzialności, za jakość kształcenia w WSGE na lektoratach języka migowego.

2005
Z inicjatywy studenta Wydziału Administracji, Szymona Musiała powołano piłkarską reprezentację WSGE, która została
zgłoszona do lokalnych rozgrywek w Lidze Popsport.
Klub studencki „Żak” powstał przy WSGE. Klub oferuje nie
tylko posiłki, ale też atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Luty - Na prośbę i wniosek studentów Uczelni oficjalnie rozpoczęto
działalność Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy WSGE
im. Alcide De Gasperi. Pierwszym Duszpasterzem Akademickim
został o. Arkadiusz Sosna, Prowincjał Zakonu Ojców Szensztackich.
Marzec - Komisja Europejska przyznała WSGE Kartę Programu
Socrates - Erasmus (ang. Erasmus University Charter). Tym samym Uczelnia stała się członkiem elitarnej grupy szkół wyższych
współpracujących ze sobą w ramach Programu Socrates Erasmus.
Program ten umożliwia między innymi swobodę studiów w uczelniach zagranicznych, współpracę naukową wykładowców oraz
realizację wspólnych, międzynarodowych projektów naukowych.
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in Rome. Mr. Tarullo made an honor to give the Main Hall of
WSGE the name of Giulio Andreotti, one of the world’s most
respected politicians in Europe. In addition, the ceremony was
attended by the Director of the Italian Institute of Culture in
Warsaw, Ph.D. Gulio Molisani. Holy Mass was presided by Father Arkadiusz Sosna, Provincial of the Assembly of Schoenstatt
Fathers in Józefów. This was followed by the inaugural ceremony at the premises of the University, at Sienkiewicza street.
During the inauguration matriculation of students was made.
An inaugural lecture was delivered by Prof.. PhD. Stanislaw Pikulski and it concerned „Pathologies in public administration.”

2008
June – WSGE received a certificate and the right to use the
title of „Reliable School” in the academic year 2008/2009.
Certificate was awarded by the Academic Information Centre
in Poznan, responsible for implementing the project of certification of Polish universities.
June – WSGE in collaboration with the University of Bari
(Italy) held a joint scientific seminar on „Spontaneous formation of an area of law and its application.”

2007
September – The inauguration of the academic year
2007/2008 was an excellent opportunity to celebrate 5 years
of WSGE. The ceremony was organized by the University
authorities, Otwock poviat authorities and the Italian Cultural Institute in Warsaw, under the patronage of the Speaker
of the Senate, Speaker of the Mazowieckie Voivodeship, the
Mayor of Otwock Poviat and Field Bishop of the Polish Army.
In speeches of the invited guests, an emphasis was put on the
growing role of WSGE among private universities and the local community. Jubilee of the University was also honored by
guests from academic centers in Italy, as well as the daughter
of the patron of the University - Maria Romana De Gasperi.

2006
February – WSGE was granted accreditation of the Sign Language Education Centre by the Polish Association of the Deaf.Accreditation entitles the University to cooperate in the field of deaf
education, and the adoption by the Centre shared responsibility
for the quality of education in the field of sign language at WSGE.

2005
Thanks to an initiative of a student of the Faculty of Administration Szymon Musiał, a WSGE football representation was
created, which was enrolled to local Popsport League games.
Student club „Żak” was created at WSGE. The club offers
not only food, but also attractive ways of spending free time.
February - At the request of the students of the University
the Academic Priesthood at WSGE was officially launched.
The first academic priest there was Father Arkadiusz Sosna,
Provincial of the Order of Schoenstatt Fathers in Józefów.
March – The European Commission granted to WSGE
Erasmus University Charter. Thus, the University has become a member of an elite group of universities working
together within the framework of the Socrates-Erasmus Programme. This program provides freedom to study at foreign
universities, faculty research cooperation and implementation of joint international research projects.

2004
Styczeń - Zainaugurowano cykliczny projekt „Wykłady
Otwarte”. Ideą przedsięwzięcia jest zapraszanie do WSGE
znanych osobistości życia politycznego, przedstawicieli świata
kultury, wybitnych osobowości. Jako pierwszy ze studentami,
kadrą akademicką i mieszkańcami Józefowa spotkał się Senator RP Andrzej Wielowiejski a tematem jego wystąpienia była
„Metropolia Warszawska”.
Wrzesień - Uczelnia ma swego patrona - wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu - Alcide De Gasperi. Tym
samym nazwa Uczelni zmieniła się na Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
Październik - WSGE wraz z Instytutem Kultury Włoskiej, władzami m. Józefów i Miejskim Ośrodkiem Kultury
zorganizowała obchody IV Światowych Dni Języka Włoskiego w Józefowie.
Listopad - Uczelnia stała się członkiem międzynarodowego stowarzyszenia uczelni wyższych z Europy Środkowej
i Wschodniej C.I.R.C.E.O.S.

2003
Listopad - Powstało Koło Naukowe na kierunku Administracja. Celem Koła jest współdziałanie w organizacji konferencji naukowych, publikacja referatów, wymiana poglądów
na tematy związane z funkcjonowaniem lokalnej administracji oraz wykonywanie innych zadań na korzyść WSGE.
Szefem Koła została Dorota Kornecka-Rugle, opiekę merytoryczną nad działalnością Koła objęła kadra naukowa kierunku Administracja.

May – The realization of the project „Isola Didacttica” started. According to the project, students, faculties, and all interested parties are able to communicate via the Internet with the
University of Bari (Italy), and to participate in lectures conducted by Italian professors, as well as to participate in conferences
and scientific symposia, without leaving the country.
June - Student festival for WSGE Students took place at the
Institute of Schoenstatt Fathers in Józefów. The festival was
preceded by a mass celebrated by Father Arkadiusz Sosna, the
Academic Priest to WSGE. Then there was a game between
the students and scholars representations. The ceremony ended
with a concert and a number of outdoors games.
June - European Union has granted to WSGE fundings under the Leonardo da Vinci program. This allows the best students from the faculty of Administration to have the opportunity to take a three-month internships at the municipal office
of Bitetto (Italy), which is a twin town of Józefów
November – WSGE initiated a contest on the „Knowledge
about the European Union and Regional Policy”, directed
to teenagers from secondary schools from the region. One
of the prizes for the winners were scholarships funded by the
University for a period of 1 year.
December – Rector of WSGE signed a cooperation agreement with the Rector of Joseph Majka Higher School
of Social Sciences in Warsaw. Under the Agreement, universities will cooperate in the conduct of research - development
of teaching, research conferences and seminars as well as publishing and informational activity.

2004
January – a recurrent project called „Open Lectures” was
launched. The idea behind the project was to invite known
personalities from the world of politics, culture or prominent
personalities from other fields of social life to WSGE. The
first person to meet with students, academic staff and residents of Józefów, was Senator Andrzej Wielowiejski and the
subject of his speech was „Warsaw Metropolis”
September – The university has its patron - an outstanding
Italian and European statesman - Alcide De Gasperi. Thus,
the name changes into Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów.
October – WSGE together with the Italian Cultural Institute, the town authorities of Józefów and Municipal Cultural
Centre organize a celebration of the fourth World Day of the
Italian Language
November - The university becomes a member of the
international association of universities from Central and
Eastern Europe CIRCEOS

2003
November – Scientific Association is founded in the field
of Administration. The purpose of the Association is to cooperate in the organization of scientific conferences, papers publication and exchanging views on issues related to the functioning of the local administration and other tasks for the benefit
of WSGE. Dorota Kornecka-Rugle association became head
of the, the mentoring over the activities of Association was taken
by the academic staff of the faculty of administration.

71

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Maj - Rozpoczęto realizację projektu „Isola Didacttica”.
Zgodnie z założeniami projektu studenci, wykładowcy oraz
wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość komunikowania się poprzez Internet z Uniwersytetem w Bari (Włochy)
i uczestnictwa w wykładach profesorów włoskich, udziału
w konferencjach i sympozjach naukowych, bez opuszczania kraju.
Czerwiec - W Instytucie Ojców Szensztackich w Józefowie odbyły się Juwenalia WSGE. Studenckie harce poprzedzone zostały
mszą celebrowaną przez Duszpasterza Akademickiego WSGE
Ojca Arkadiusza Sosnę. Następnie odbył się mecz między reprezentacją studentów i wykładowców. Uroczystość zakończyła się
koncertem i licznymi zabawami na świeżym powietrzu.
Czerwiec - Unia Europejska przyznała WSGE środki finansowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu
najlepsi studenci kierunku Administracja mieli możliwość odbyć trzymiesięczne staże zawodowe w urzędzie miasta Bitetto
(Włochy), które jest miastem partnerskim Józefowa.
Listopad - WSGE zainicjowała Konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej i Polityce Regionalnej”, przeznaczony dla młodzieży klas maturalnych i przedmaturalnych ze szkół regionu. Dla
zwycięzców przewidziano między innymi fundowane przez
Uczelnię stypendia na okres do 1 roku.
Grudzień - Rektor WSGE podpisał Porozumienie o współpracy z Rektorem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa
Majki w Warszawie. Na mocy Porozumienia uczelnie będą współdziałać w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych,
działalności dydaktycznej, organizacji konferencji naukowych
i seminariów oraz działalności wydawniczej i informacyjnej.
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2002
Listopad - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
w Józefowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r. Tą samą decyzją
wpisano WSGE do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 115. Od początku istnienia Uczelnia
kształci na kierunku Administracja.

2002
November - University of Euroregional Economy in Józefów is brought into being by the decision of Minister of National Education and Sport of 18 November 2002. With the
same decision WSGE is registered as a private college under
the number 115. From the very beginning, the University
starts to teach on the faculty of Administration.
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