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Słowo wstępne
Introduction
Z perspektywy najstarszych europejskich
uniwersytetów, o wielkiej tradycji i silnej
pozycji naukowej, takich jak Uniwersytet
w Bolonii, Padwie, Ferrarze, Paryżu, Pradze, Salamance oraz w Krakowie, liczących
po kilkaset i więcej lat, to 15 lat istnienia
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jak
jedna chwila. Z drugiej jednak strony na tle
ciągle zachodzących jeszcze zmian ustrojowych i politycznych w Polsce zapoczątkowanych po 1989 roku, narastającego od
kilkunastu lat kryzysu demograficznego, trwającego braku zrozumienia potrzeby istnienia
Wyższej Uczelni na lokalnym rynku ze strony
władz Miasta Józefowa, należy mówić z dumą
o jej istnieniu, rozwoju i osiągnięciach na
krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym.
Niniejsza publikacja jest kompendium
historii opartej na faktach. Jest też próbą
ocalenia od zapomnienia ludzi i faktów, jakie wydarzyły się przez te 15 lat. Księga Jubileuszowa została przygotowana jako ciąg
dalszy publikacji wydanej z okazji 10-lecia
Józefowskiej Uczelni, stąd wiele informacji
tam zawartych nie będzie tu powtórzonych.
Wydanie Księgi Pamiątkowej z okazji 15-lecia
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
jest świadectwem nauczania i prowadzenia
badań naukowych, których dowodem są publikacje naszych pracowników zamieszczane
w liczących się w Polsce i za granicą wydaw-

From the perspective of the oldest European universities, with great tradition
and strong scientific position, such as the
University of Bologna, Padua, Ferrara, Paris,
Prague, Salamanca or Cracow, counting several hundred and more years, these fifteen
years of existence of the Alcide De Gasperi
University of Euroregional Economy (WSGE)
in Jozefow is like one moment. On the other
hand, taking into account: still ongoing systematic and political changes in Poland, which
began in 1989, growing since over a dozen
years the demographic crisis and the lack of
understanding of the need for the existence
of a higher education institution in the local
market by the town of Jozefow’s authorities,
we should speak proudly about University
existence, development and achievements on
the domestic and foreign educational market.
This publication is a compendium of history based on facts. It is also an attempt to
save from being forgotten the people and the
facts that have taken place during these fifteen
years. The Jubilee Book was prepared as a
continuation of the publication issued on the
occasion of the 10th anniversary of the University. Therefore, many of the information
contained in previous publication will not be
reproduced here.
The publication of the 15th anniversary
commemorative book of WSGE is a testimony
of teaching process and conducting scientific
Słowo wstępne | Introduction

Prof. dr hab.
Bronisław Sitek, prof. zw.
Professor Bronisław Sitek,
Ph.D. with habilitation
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nictwach naukowych. Publikacja ta stanowi
też zbiór wiedzy o ludziach, którzy tworzyli
Uczelnię, o podejmowanych działaniach na
rzecz lokalnego środowiska, łącznie z zainicjowaniem Klubu Nowej Gospodarki Powiatu
Otwockiego, podnosi zagadnienia uczestnictwa w programach europejskich i krajowych,
utworzenia kierunku studiów na zarządzaniu
wyłącznie w języku angielskim, rozsławienia
Miasta Józefowa i Polski w kraju i za granicą,
zwłaszcza w Indiach. Księga ta jest dowodem
działań zmierzających do podniesienia poziomu wykształcenia nie tylko ludzi młodych, ale
również starszych. Te wspomniane jedynie
pobieżnie fakty wskazują na to, że Wyższa
Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dobrze
wpisała się w powiat otwocki, w polski
system szkolnictwa wyższego oraz zdobyła
doskonałą markę na rynkach zagranicznych.
Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko
życzyć czytelnikom miłej lektury i poznawania historii pisanej na bieżąco przez ludzi
i wydarzenia.

research, which are evidenced by the publications of our staff, published in both Polish
and foreign scientific journals. This publication is also a collection of knowledge about
the people who created the University, the
actions undertaken for the local environment,
including the initiation of the New Economy
Club of Otwock District, the participation in
European and national programs, the creation
of a management course exclusively in English
language and the making town of Jozefow
known in Poland and abroad, especially in
India. This book is the evidence of activities
aimed at raising the level of education not only
young people but also older people. These
briefly mentioned facts indicate that WSGE
fit well into the Otwock district and the Polish higher education system, and gained an
excellent brand in foreign markets.
There is nothing left to us but to wish
all of you to have enjoyable, reading and to
learn about our history written everyday by
the people and the events.

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. zw.

Professor Bronisław Sitek, Ph.D.
with habilitation

| 15 lat wyższej szkoły gospodarki euroregionalnej im. alcide de gasperi  15 years of the alcide de gasperi university of euroregional economy

Listy Gratulacyjne
Letters of congratulation

Listy gratulacyjne  Letters of congratulation |

7

8

| 15 lat wyższej szkoły gospodarki euroregionalnej im. alcide de gasperi  15 years of the alcide de gasperi university of euroregional economy

Listy gratulacyjne  Letters of congratulation |

9

10 | 15 lat wyższej szkoły gospodarki euroregionalnej im. alcide de gasperi  15 years of the alcide de gasperi university of euroregional economy

Listy gratulacyjne  Letters of congratulation |

11

12 | 15 lat wyższej szkoły gospodarki euroregionalnej im. alcide de gasperi  15 years of the alcide de gasperi university of euroregional economy

Listy gratulacyjne  Letters of congratulation |

13

14 | 15 lat wyższej szkoły gospodarki euroregionalnej im. alcide de gasperi  15 years of the alcide de gasperi university of euroregional economy

Spis treści

 Table of contents | 15

HISTORIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
THE HISTORY OF WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 listopada 2002 roku (DSW-3-4001-689/TT/02)
i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115 (od 30 marca 2012 roku pod nr. 257; decyzja
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-22717-1/WM/12).
Od 27 września 2004 roku Uczelnia ma patrona − wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu, jednego
z twórców zjednoczonej Europy − Alcide De Gasperi.
Uwzględniając ten fakt, decyzją Ministra (DSW-3-4001855/TT/04) zmieniono nazwę Uczelni na „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie”.
Aktualnym założycielem Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej jest „EDUKACJA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Józefowie, na którą pozwolenie na utworzenie Uczelni
zostało przeniesione decyzją MNiSW z dnia 12 grudnia
2013 roku (DKN.ZNU.6013.11.2013.2.KT).
Strukturę Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
określono w Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym
zarządzeniem nr 23/2013 Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
z dnia 17 grudnia 2013 r. Stanowi on opis uporządkowanej
wewnętrznie całościowej struktury systemu organizacyjnego.
Podstawową funkcją jest zapewnienie skutecznego działania
Uczelni, której głównym celem jest prowadzenie kształcenia i działalność naukowo-badawcza. Organizacja Uczelni
opiera się na wielopoziomowym zarządzaniu: strategicznym,
operacyjnym i administracyjnym, i jest zorientowana na
realizację celów poprzez: procesy finansowe, kierowanie
zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i informacją oraz
budowanie pozytywnych relacji z klientem i otoczeniem
zewnętrznym. Uczelnia w swojej działalności korzysta

The Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy (WSGE), was created by a decision of the Minister of
National Education and Sport (DSW-3-4001-689/TT/02) on
the 18th November 2002 and registered as a private University
under the identification number 115 (since 30th March 2012
under no. 257, decision of the Minister of Science and Higher
Education MNiSW-DNS-WUN-6014-22717-1 / WM / 12).
Since September 27, 2004, the school has a patron
– a prominent Italian and European statesman, one of the
creators of a united Europe – Alcide De Gasperi. The decision of the Minister (DSW-3-4001-855 / TT / 04) changed
the name of the University to “the Alcide De Gasperi
University of Euroregional Economy in Jozefow”.
The current founder of WSGE is “EDUKACJA”
Sp. z o. o. located in Jozefow, for which the permission
to establish the university was transferred by decision
of the Ministry of Science and Higher Education of 12th
December 2013 (DKN.ZNU.6013.11.2013.2.KT).
The structure of WSGE is defined in the Organizational Regulations introduced by the Decree No. 23/2013
of the Chancellor of the Alcide De Gasperi University of
Euroregional Economy in Jozefow on 17th December 2013.
It is a description of an internally organized structure of
the organizational system. The primary function is to
ensure the effective operation of the university, whose
main purpose is to conduct the education process and the
scientific research activities. The University’s organization
is based on multi-level strategic, operational and administrative management, and it is oriented to achieve the
goals through the processes: financial, human resource,
management, knowledge and information management,
and building positive relationships with clients and with
the outside world. The University in its activities uses good
practices while it is developing its own solutions for the
quality management.

The history of WSGE
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Budynek główny Uczelni
przy ul. Sienkiewicza
Main University’s building
on Sienkiewicza Street

z dobrych praktyk, tworząc jednocześnie własne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością pracy.
Regulamin określa szczegółową organizację i zasady
działania administracji Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, w tym strukturę organizacyjną administracji,
zasady jej funkcjonowania, kierowania i sprawowania
nadzoru oraz zakresy zadań jednostek organizacyjnych
administracji. Jednostki te tworzy, przekształca i znosi
Kanclerz. Administracja Uczelni wykonuje czynności administracyjne, finansowe, księgowe i gospodarcze oraz
zapewnia sprawne funkcjonowanie Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W skład struktury organizacyjnej Uczelni wchodzą
jednostki ogólnouczelniane i podstawowe jednostki organizacyjne – Wydziały. Na Uczelni działają organy kolegialne
i jednoosobowe. Organami kolegialnymi Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej są Senat i Rady Wydziałów,
w skład których, zgodnie z ustawą − Prawo o szkolnictwie
wyższym, wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego.
Organami jednoosobowymi Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej są Rektor, Kanclerz i Dziekani.
W pierwszym okresie na Uczelni funkcjonowała jedna
jednostka organizacyjna − Wydział Administracji i Nauk
Humanistycznych. Od 1 września 2005 roku Wyższa Szkoła
Gospodarki Euroregionalnej miała strukturę dwuwydziałową. Na podstawie zarządzenia Rektora nr 10/2008 z dnia
7 października 2008 roku przekształceniu uległy, powołane
zarządzeniem nr 15/2005 z dnia 1 września 2005 roku,

18 |

The Regulations define the detailed organization and
rules of operation of the WSGE, including the organizational
structure of administration, the rules of its functioning, the
management and supervision, and range of tasks of organizational units of the administration. These units may be
created, transformed and abolished by the Chancellor. The
Administration of the University performs administrative,
financial, accounting and economic tasks and ensures the
smooth functioning of the University, in accordance with
the applicable regulations.
The organizational structure of the University consists
of the university-level units and basic organizational units
– Departments. There are collegial bodies operating in the
University. The collegial bodies of the WSGE are: the Senate and the Faculty Councils, which, in accordance with
the Act on Higher Education, include the representatives of
student government. The one-person organs of the WSGE
are: the Rector, the Chancellor and the Deans.
In the first period, there was one organizational unit at
the University – Faculty of Administration and Humanities. Since 1st September 2005, the WSGE has had a twofaceted structure. On the basis of the Rector’s Decree No.
10/2008 of 7th October 2008, the basic organizational units
of the University, established by the Decree No. 15/2005
of 1 September 2005, were transformed. The Faculty of
Humanities and Social Sciences changed its name to the
Faculty of Pedagogy, while the Faculty of Administration
was changed to the Faculty of Social Sciences. Again, the
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podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni. Wydział
Nauk Humanistycznych i Społecznych zmienił nazwę na
Wydział Pedagogiki, natomiast Wydział Administracji na
Wydział Nauk Społecznych. Ponownie połączono wydziały
zarządzeniem nr 6/2014 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia
14 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Wydziału
Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie przez włączenie do
Wydziału Nauk Społecznych tej Uczelni. Stosownej zmiany
wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związku uczelni
niepublicznych dokonano decyzją z dnia 18 lipca 2014 roku
(DSW.ZNU.6014.128.2014.4.MZ).
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
10 marca 2016 roku (DSW.ZNU.6013.1.2016.4.BK) do Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej włączono Wyższą
Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku
Mazowieckim, która stała się Zamiejscowym Wydziałem
Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim. Jest w nim
realizowane kształcenie na kierunku „bezpieczeństwo
wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Wydział Nauk Społecznych w siedzibie Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej przejął od włączonej uczelni
uprawnienia do prowadzenia kierunków „mechatronika”
i „socjologia” (oba na poziomie studiów pierwszego stopnia).
Od początku istnienia Uczelnia kształci studentów na
kierunku „administracja”. Od października 2003 roku, na
podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
uruchomione zostały kolejne kierunki studiów: „pedagogika”
(DSW-3-4003/594/JP/03), „politologia” (DSW-3-4003-837/
JP/03; kierunek wygaszony) oraz „zarządzanie” w 2004
roku (DSW-3-4003-629/JP/04), a w 2006 roku uzyskano
zgodę na otwarcie kierunku „ochrona środowiska” (DSW3-4003-117/06; kierunek wygaszony). W październiku 2007
roku, na podstawie decyzji MNiSW (DSW-2-06-003-389/07),
Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów
na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Uczelnia prowadziła kształcenie wyłącznie na studiach
pierwszego stopnia do 2008 roku, kiedy uzyskała pierwsze uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia − na kierunku „pedagogika” (decyzja Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2008 roku, DSW2-02-4003-95/08). Kolejne zaś do kierunku „bezpieczeństwo
wewnętrzne” – w grudniu 2010 roku (decyzja MNiSW-

departments were merged with the Decree No. 6/2014 of
Rector of the Alcide De Gasperi University of Euroregional
Economy in Jozefow of 14th April 2014 on the liquidation
of the Faculty of Pedagogy of the Euroregional WSGE by
joining the Faculty of Social Sciences of this University.
The appropriate change in enrollment in the register of
non-public universities was made by the Decision of 18th
July 2014 (DSW.ZNU.6014.128.2014.4.MZ).
Based on the decision of the Minister of Science and Higher Education of 10 March 2016 (DSW.ZNU.6013.1.2016.4.BK)
the Jozef Majka Higher School of Social Sciences in Minsk
Mazowiecki was incorporate into the WSGE and became
the Off-Campus Faculty of Social Sciences in Minsk Mazowiecki. There is education in the field of “internal security”
at the level of the first degree.
The Faculty of Social Sciences of the WSGE in Jozefow
took over from the incorporated university the powers to
run the courses: “mechatronics” and “sociology” (both at
the level of first degree).
From the very beginning, the University educates students in the field of “administration”. Since October 2003,
based on the decision of the Minister of National Education and Sport, next study courses have been launched:
“pedagogy” (DSW-3-4003 / 594 / JP / 03), “political science”
(DSW-3-4003-837 / JP / 03; the course is not continue) and
“management” in 2004 (DSW-3-4003-629 / JP / 04), and in
2006 received approval to open the course of “environmental
protection” (DSW-3-4003-117 / 06, the course is not continue).
In October 2007, on the basis of the decision of the Ministry
of Science and Higher Education (DSW-2-06-003-389 / 07),
the University was granted the right to conduct studies in
the field of “internal security”.
The university conducted the curses on the first degree
level until 2008, when it obtained the first qualification
for second-cycle studies – in the field of pedagogy (decision of the Minister of Science and Higher Education
of 15th July 2008, DSW-2-02-4003 -95/08). Next, it was
course of “internal security” in December 2010 (MNiSWDNS-WUN-6022-12308-2 / IŻ / 10) and the course of
“management” – practical profile – on 20th October 2014.
(Decision DSW.ZNU.6022.192.2014.EK.3). The teaching on
the last-mentioned course is currently the only available
as a full-time study and it is conducted in English. At the
same time, it was the second of the courses established

The history of WSGE
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-DNS-WUN-6022-12308-2/IŻ/10),
oraz do kierunku „zarządzanie”
o profilu praktycznym – w dniu
20 października 2014 roku (decyzja DSW.ZNU.6022.192.2014.EK.3).
Kształcenie na ostatnim z wymienionych kierunków jest aktualnie
jedynym realizowanym w formie
stacjonarnej i w języku angielskim.
Jednocześnie był to drugi z kierunków utworzony po nowelizacji
ustawy − Prawo o szkolnictwie
wyższym dokonanej w 2011 roku
o programie kształcenia o profilu
praktycznym. Pierwszym było
„prawo urzędnicze” na poziomie
studiów pierwszego stopnia, na
którego utworzenie Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wyraził zgodę decyzją z dnia
25 lipca 2013 roku (MNiSW-DKN.
Wejście do budynku przy ul. Sienkiewicza w Józefowie
ZNU.6022.146.2013.EK.3).
Od roku akademickiego Entrance to the building on Sienkiewicza Street in Józefów
2016/2017 do wspomnianych kierunków o profilu praktycznym dołączyła „administracja”,
natomiast w roku akademickim 2017/2018 − „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia
w Zamiejscowym Wydziale Nauk Społecznych w Mińsku
Mazowieckim oraz na poziomie studiów drugiego stopnia
na Wydziale Nauk Społecznych.

after the amendment of the Act on
Higher Education of 2011 on a program education on practical profile.
The first was “ magisterial law” at
the level of first degree studies, which
the Minister of Science and Higher
Education agreed on by the decision of 25th July 2013 (MNiSW-DKN.
ZNU.6022.146.2013.EK.3).
From the academic year 2016/2017,
“administration” was added the mentioned courses of practical profile
while in the academic year 2017/2018
– “internal security” at the first degree
level at the Faculty of Social Sciences
in Minsk and second degree level
studies at the Faculty of Social Sciences in Jozefow.
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STRATEGIA I MISJA UCZELNI
STRATEGY AND MISSION OF THE UNIVERSITY
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest uczelnią zawodową,
międzynarodową oraz wielokulturową. Uczelnia związana jest z województwem mazowieckim, szczególnie
z powiatami otwockim, mińskim, piaseczyńskim i garwolińskim. Strefą oddziaływania jest również dzielnica
m.st. Warszawy − Wawer. Obszar rekrutacji studentów
obejmuje też inne regiony Polski, a także państwa Azji
i Afryki. Ponadto, dzięki programom Unii Europejskiej,
zwłaszcza programowi Erasmus+, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej utrzymuje współpracę z licznymi
uczelniami zagranicznymi. Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej aspiruje do miana Uczelni otwartej
na nowe wyzwania edukacyjne i naukowo-badawcze,
w codziennym działaniu promującej idee nowoczesnego
kształcenia, upowszechniającej uniwersalne wartości
humanistyczne i akademickie.
Uczelnia dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zapotrzebowania regionalnego, krajowego i globalnego rynku
pracy. W ostatnich latach Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uległa znaczącej internacjonalizacji przejawiającej
się w rozwijającej się z roku na rok rekrutacji z państw Azji
i Afryki oraz w kształceniu w języku angielskim.
Misją Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej jest
kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia
nowych wartości pedagogicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Powinnością Uczelni jest wyposażać
studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Poprzez proces edukacyjny Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej zmierza
do wychowania studentów w duchu poszanowania praw
człowieka, zasad etycznych, integracji międzykulturowej,
wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy (WSGE) in Jozefow is a professional, international
and multicultural higher education institution. The University is associated with the Mazowieckie Voivodeship,
especially with Otwock, Minsk, Piaseczno and Garwolin
Districs. The area of influence is also the District of
Warsaw – Wawer. The student recruitment area also
covers other regions of Poland, as well as countries of
Asia and Africa. In addition, thanks to the European
Union programs, especially to the Erasmus + program,
the WSGE maintains cooperation with many foreign
universities. The WSGE aspires to become a institution
open to new challenges in education and research, in
daily action promoting the ideas of modern education,
propagating the universal humanistic and academic
values.
The University adapts its educational offer to the
needs of regional, national and global labor markets.
In recent years, the WSGE has undergone significant
internationalization, through growing recruitment from
Asia and Africa, and by conducting education in English
language.
The WSGE’s mission is to educate students to the
needs of the information society and knowledge economy,
capable of creating new pedagogical, economic, social
and cultural values. It is the University’s duty to equip
its students with knowledge, skills and competencies in
accordance with the National Qualification Framework.
Throughout the educational process, the WSGE aims to
educate students in the spirit of respect for human rights,
ethical principles, intercultural integration, sensitivity to
the need of society, respect for the state and its citizens,
tolerance towards other cultures, responsibility for the
performance of entrusted duties.
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i jego obywateli, tolerancji wobec innych kultur, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania powierzonych obowiązków.
W Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej postępuje
proces upraktyczniania programów studiów oraz zwiększa się
liczba nauczycieli akademickich z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza systemem szkolnictwa wyższego. Uczelnia
wdrożyła również procedurę umożliwiającą kandydatom
uznawanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem
szkolnictwa wyższego. Celem nadrzędnym jest zaszczepienie
w przyszłych absolwentach kompetencji świadomości znaczenia i umiejętności kształcenia się przez całe życie.
Podlegające regularnym i częstym zmianom przepisy
prawa powszechnie obowiązującego pociągają za sobą
zmiany w obowiązujących wzorcach i standardach, a także
wymuszają ewolucję strategii i misji. Jednym z jej przejawów
jest dalsze zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które w ostatnich latach zaowocowało
coroczną organizacją Forum Gospodarczego Powiatu
Otwockiego i powołaniem opiniodawczej Rady Patronackiej, w której skład wchodzą przedstawiciele rynku pracy.
Uczelnia przywiązuje dużą wagę do partnerstwa i współpracy na rzecz wiedzy i rozwoju naukowego. Związek
z najbliższym otoczeniem jest umacniany poprzez liczne
inicjatywy podejmowane od lat we współpracy z instytucjami samorządowymi i gospodarczymi. Nie bez znaczenia
są także inicjatywy realizowane na rzecz mieszkańców.
Z tych przyczyn cechą charakterystyczną misji Uczelni
jest nakierowanie kształcenia i badań naukowych na
problemy gospodarcze i lokalne, zwłaszcza: problemy
oświatowe, samorządowe, ochrony środowiska, bezpieczeństwa wewnętrznego, turystyki, problemy i rozwiązania
w sferze zarządzania organizacjami. Podejmowane są prace
rozwojowe i upowszechniające naukę.
W zakresie działalności naukowo-badawczej w strategii
uwzględniono finansowanie ze środków MNiSW w związku
z uzyskaniem kategorii B przez Wydział Nauk Społecznych.
Ponadto nastąpił znaczący rozwój wydawnictwa i publikowanego w nim czasopisma naukowego (zwiększająca się
liczba punktów za publikację). W 2016 roku rozpoczęto
wydawanie kolejnego czasopisma.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej podejmuje
zadania naukowo-badawcze zgodnie z potencjałem naukowym kadry akademickiej w dziedzinach nauki przez nią
reprezentowanej i zgodnie z uprawnieniami podstawowych
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The WSGE is progressing the process of making its
programs more prctical and increasing the number of
academic teachers with professional experience gained
outside the higher education system. The University has
also implemented a procedure that allows candidates to
recognize learning outcomes obtained outside the higher
education system (Recognition of Prior Learning – LPR).
The overriding goal is to instill in the future WSGE’s
graduates the competence to be aware of the importance
and skills of lifelong learning.
Frequent changes of the provisions of common
law entail changes in existing patterns and standards
and force the evolution of the University’s Strategy and
Mission. It is done by further strengthening of the cooperation with the socio-economic environment, which
in recent years resulted in the annual organization of
the Economic Forum of the Otwock District and in the
establishment of opinion forming body – the Patronage
Council composed of representatives of the labor market.
The partnership and cooperation for scientific knowledge and development is a very important factor for
the University. The relationships with the immediate
environment are strengthened through numerous initiatives undertaken over the years in co-operation with
local government and economic institutions. Also, noteworthy are initiatives implemented for the benefit of the
inhabitants. For these reasons, the characteristic of the
University Mission is to direct education and research
to the economic and local problems, in particular in
the area of: education, self-government, environmental
protection, internal security, tourism, problems and solutions in the area of organizational management. The
development and propagation of science is taking place.
In the field of scientific research, the Strategy includes
funding from the Ministry of Science and Higher Education
in connection with obtaining the category B by the Faculty
of Social Sciences. In addition, there was a significant
development of the publishing house and its scientific
journal (increasing the number of points for publication).
In 2016, the secondo journal was launched.
The WSGE undertakes scientific and research tasks
according to the scientific potential of academic staff
in the fields of science represented by our staff and in
accordance with the powers of the basic units of the
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Nowy budynek Uczelni przy ul. Sienkiewicza
w Józefowie
New University’s building on Sienkiewicza
Street in Józefów

jednostek Uczelni. Uczelnia łączy badania naukowe i dydaktykę z innowacyjną gospodarką, głównie w regionie
podwarszawskim. W ten sposób Uczelnia z powodzeniem
przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania:
atrakcyjnych miejsc pracy w kraju i za granicą, zmiany
zawodu oraz zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Uczelnia odpowiada na bieżące zapotrzebowania
na rynku pracy, również w zakresie nauk technicznych.
Obecnie zasadne jest skupienie się na doskonaleniu
wdrożonych rozwiązań i podejmowanie działań ukierunkowanych na realizację nowych zadań. Zmianom i powiększeniu uległ dostęp do bazy dydaktycznej. Istotnym
celem jest ciągła rozbudowa i modernizacja infrastruktury,
w tym informatyzacja i cyfryzacja.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej swoją misję
realizuje w miejscu swojej siedziby, a także poprzez Wydział
Zamiejscowy w Mińsku Mazowieckim. Wypełnianiu misji
sprzyja założona Strategia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Strategia
obejmuje dziewięć obszarów działań:
1) kształcenie,
2) nauka,
3) współpraca krajowa i międzynarodowa,
4) zarządzanie Uczelnią,
5) infrastruktura,
6) finansowanie Uczelni,
7) życie studenckie,
8) działania promocyjne,
9) współpraca z absolwentami.

University. The university combines research and teaching with an innovative economy, mainly in the region of
Warsaw. In this way, the university successfully prepares
its students for self-seeking: attractive workplaces in
Poland and abroad, job changes and the acquisition of
new qualifications and self-education. The university
responds to current labor market demands, also in the
field of technical sciences.
It is now reasonable to focus on the improvement of
implemented solutions and on taking the actions aimed
at realizing new tasks. The didactic infrastructure was
changed and enlarged. An important goal is the continuous
expansion and modernization of the general infrastructure,
including computerization and digitization.
The WSGE implements its mission at its place of residence, as well as through its Off-Campus Branch in Minsk
Mazowiecki. The established Strategy of the Alcide De
Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow
helps to fulfill the Mission. The strategy covers nine areas
of action:
1) education,
2) learning,
3) national and international cooperation,
4) university management,
5) infrastructure.
6) university funding,
7) student life,
8) promotional activities,
9) cooperation with graduates.
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Cele działania

Podstawowym celem działalności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej jest kształcenie studentów zgodnie
z zasadami i standardami obowiązującymi w Polsce i Europie. Programy kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej odpowiadają wymogom określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
i założeniom innowacyjnej gospodarki. Ponadto kształcenie
studentów jest wspierane projektami krajowymi i międzynarodowymi. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego
stopnia na kierunkach umiejscowionych w dziedzinach nauk
społecznych, humanistycznych i technicznych. Władze
Uczelni będą zabiegały o uprawnienia do prowadzenia
studiów trzeciego stopnia.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Dydaktyka realizowana jest przy wykorzystaniu
najnowszych metod kształcenia, w tym wykorzystuje się
laboratoria, prezentacje multimedialne i inne formy aktywizujące. Kształcąc, wykorzystuje się również platformę
e-learningową.
Dydaktyka jest uzupełniana badaniami naukowymi
kadry akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Organizowane są seminaria, sympozja i konferencje
naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Badania
naukowe prowadzone są w zespołach badawczych i indywidualnie przez kadrę naukową. Z wykładami zapraszani
są najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych dziedzin
nauki z Polski i ze świata. Badania naukowe nakierowane
są na problemy lokalne i euroregionalne, ważne kwestie
społeczne, polityczne i ekonomiczne. Opracowywane są
raporty z badań naukowych prowadzonych w Wyższej
Szkole Gospodarki Euroregionalnej.
Kolejnym celem działalności jest powiązanie Uczelni z lokalnym i krajowym samorządem oraz biznesem.
Współdziałanie to ma różne formy, m.in. tematy prac dyplomowych powinny być nakierowane na rozwiązywanie
problemów lokalnych i międzynarodowych. Przedmioty
badań naukowych i prac studenckich generowane są
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyrazem
powiązania Uczelni z lokalną społecznością jest organizowane corocznie Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego.
Ważnym celem działalności Uczelni jest organizacja
staży, praktyk studenckich oraz szkoleń. Działania te są
niezbędne, aby wdrożyć w system kształcenia studentów
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Goals of action

The WSGE’s primary goal is to educate students
in accordance with the rules and standards in force in
Poland and in Europe. The WSGE education programs
meet the requirements of the National Qualifications
Framework for Higher Education and the assessments of
an innovative economy. In addition, the student education
is supported by national and international projects. The
university conducts first and second degree studies in the
fields of social sciences, humanities and technology. The
University’s authorities will seek permission to conduct
third degree studies.
The classes are taught in Polish and English languages.
The didactics is implemented using the latest learning
methods, including laboratories, multimedia presentations
and other activating forms. During the education process,
the e-learning platform is also used.
The didactic process is supplemented by the scientific
research made by the WSGE academic staff. The seminars,
symposia and scientific conferences, both on national and
international level, are organized. The scientific research
is carried out by research teams and individually by the
scientific staff. The most prominent representatives of
particular fields of science from Poland and the world are
invited with their lecturers. The research is focused on
local and euroregional problems, important social, political
and economic issues. The reports on the scientific research
done in the WSGE are being developed.
Another aim of the activity is to link the University with
the local and national self-government and business. This
interaction has various forms, including the facts that the
topics of the diploma thesis should be aimed at solving
local and international problems. The subjects of research
and student work are generated within the framework
of corporate social responsibility. The link between the
University and the local community can be proved by
annually organization of the event – the Economic Forum
of the Otwock District.
An important goal of the University’s activities is the
organization of student internships and trainings. These
activities are necessary in order to implement, to the
student education process, the elements related to the
skills and social competences needed by the university
graduates.
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Siedziba Zamiejscowego Wydziału w Mińsku
Mazowieckim
Building of the Mińsk Mazowiecki Campus

elementy związane z umiejętnościami i kompetencjami
społecznymi przydatnymi w pracy zawodowej absolwentów Uczelni.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej kształci
studentów w duchu poszanowania wartości płynących
z praw człowieka, zasad demokracji oraz wartości etycznych. Student winien szanować człowieka i społeczeństwo.
Uczelnia kształtuje osobowość studentów i ich działania
w poczuciu identyfikacji, przywiązania i sympatii do własnego narodu i państwa, praworządności, obowiązkowości
i odpowiedzialności, a także poszanowania i tolerancji
wobec przedstawicieli odmiennej kultury, poglądów politycznych i przekonań religijnych. Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności
bezkonfliktowej pracy z ludźmi, zdolności samodzielnego
rozwiązywania problemów społecznych oraz internalizację
z zasadami etyki zawodowej.

Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami
regionu i wymogami rynku pracy
Uczelnia jest otwarta na potrzeby rynku pracy, identyfikowane za pomocą badań naukowych, współpracy
z samorządami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami
pozarządowymi. Odzwierciedleniem tego są poszczególne
kierunki studiów, także o profilu praktycznym, oraz realizowane w ich ramach specjalności. Uczelnia, dostosowując
swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, poszerzyła swój profil

The WSGE educates students in a spirit of respect
for human rights values, democratic principles and
ethical values. The student must respect other people
and society. The University shapes the personality of
students and their actions in the sense of identification, attachment and sympathy for their own nation
and state, for the rule of law, duty and responsibility
as well as in the respect and tolerance for the representatives of different cultures, political views and
religious beliefs. The WSGE enables students to gain
the knowledge and skills in conflict-free work with
people, the ability to solve social problems and the
internalization of ethics.

Students education of in accordance with
regional needs and labor market requirements
The university is open to the needs of the labor
market, identified through the scientific research and the
cooperation with local governments, business entities
and non-governmental organizations. This is reflected
in the different fields of study, also in the practical field,
and in the specialization. The university, adapting its
offer to the needs of the labor market, expanded its
Strategy and mission of the university  Strategia i misja uczelni | 25

działalności dydaktycznej o kierunki techniczne. Dzięki
wprowadzanym zmianom Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku
pracy w regionie, Polsce i na świecie.

Współpraca ze szkołami średnimi i wyższymi
Uczelnia od początku swego istnienia prowadzi współpracę ze szkołami średnimi. Przeprowadzane są akcje
szkoleniowe i edukacyjne dla młodzieży, w tym konkursy
wiedzy. Działania te są podejmowane we współpracy
z innymi jednostkami, np. z policją czy kuratorium oświaty.
Celem zacieśniania współpracy ze szkołami średnimi jest
pozyskanie kandydatów na studentów Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej oraz zwrócenie uwagi na
ważne problemy stające przed młodymi ludźmi. W ten
sposób Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej realizuje
również swoją więź z regionem.
Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, Wyższa
Szkoła Gospodarki Euroregionalnej podejmuje współpracę
z innymi uczelniami, zwłaszcza w zakresie kontynuowania
kształcenia na studiach drugiego stopnia. Obszary współpracy obejmują kwestie doskonalenia oferty kształcenia,
realizacji programów badawczych, wspólne pozyskiwanie
środków finansowych z funduszy europejskich.

profile of didactic activity to technical courses. Thanks
to introduced changes, the WSGE responds to the demands of the labor market in the region, in Poland and
in the world.

Cooperation with secondary and tertiary
education institutions
Since its opening, the university has been cooperating
with the secondary schools. The education and training
campaigns as well as general knowledge contests for the
youth are launched It is in close conjunction with other
national institutions, for example with the Police or education authorities.The aim of enhancing cooperation with the
secondary schools is to obtain the candidates for WSGE
students and to highlight important problems faced by
young people. In this way, the WSGE also implements its
ties with the region.
Taking into account the demographic changes, the
WSGE is working with other universities, especially continuing education in second degree studies. The areas of
cooperation include issues of improvement of the offer of
education, implementation of research programs, joint
acquisition of financial resources from European funds.
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OFERTA EDUKACYJNA
EDUCATIONAL OFFER

STUDIA I i II stopnia
 
„administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym, specjalności:
– finanse i administracja publiczna,
– administracja celna i skarbowa,
– administracja biznesu,
– administracja usług społecznych;
 
„bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, specjalności:
– bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym,
– specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 
„bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów
drugiego stopnia o profilu praktycznym, specjalności:
– bezpieczne zarządzanie biznesem,
– administracja bezpieczeństwa publicznego,
– specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim, specjalności:
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska);
 
„pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia
o profilu ogólnoakademickim, specjalności:
– pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią
pedagogiczną,
– pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową,
– edukacja obronna,
– pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną;

STUDY of I and II cycle
 „administration” on the first-cycle studies with practical
profile, specialisations:
– finances and public administration,
– custom and fiscal administration,
– buisness administration,
– social services administration;
 „internal security” on the first and second cycle studies
general academic profile, specialisations:
– public security with the police training course,
– cybersecurity specialist;
 
„internal security” on the second-sycle studies – practical
profile, specialisations:
– secure buisness management,
– public security administration,
– cybersecurity specialist;
 „pedagogy” on the first-cycle studies – general academic
profile, specialisations:
– childcare education with resocialization,
– pre-school and primary school pedagogy (teacher
pedagogy);
 „pedagogy” on the second-cycle studies – general academic profile, specialisations:
– pre-school pedagogy with the primary school pedagogy therapy,
– resocialization pedagogy with legal custody,
– defensive education,
– resocialization pedagogy with pedagogy therapy;
 
„management” on first-cycle studies – general academic
profile, specialisations:
Educational offer
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 „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim, specjalności:
– zarządzanie w biznesie,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– zarządzanie w hotelarstwie i turystyce;
 „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia
– o profilu praktycznym, specjalności:
– zarządzanie w biznesie,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– zarządzanie systemami informatycznymi,
– menedżer hotelarstwa i turystyki,
– zarządzanie w zawodach inżynierskich,
– zarządzanie w ochronie zdrowia,
– prawo w zarządzaniu.

– business Administration,
– human Resources Management,
– hospitality and Tourism management;
 „management” on second-cycle studies – practical profile,
specialisations:
– human Resources Management,
– buisness Administration
– business Information Systems Management,
– hospitality and Tourism Management,
– engineering Management,
– health Care Management,
– Management Law.

Post-graduation studies:
Studia podyplomowe:
 Sociotherapy
 socjoterapia,
 Education and rehabilitation of mental disability
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
(oligofrenopedagogy)
 intelektualną (oligofrenopedagogika),
 Education management
 zarządzanie oświatą,
 Human Resources Management
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 Working Health and Safety
 bezpieczeństwo i higiena pracy,
 
Information Security Administration bezpieczeństwem
 administrowanie bezpieczeństwem informacji.
informacji
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Organy i władze Uczelni
University bodies and authorities

Aktualne organy Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej

Current authorities of the WSGE

Dr Tadeusz Graca, prof. WSGE
Rektor Uczelni
Tadeusz Graca, Ph.D., the WSGE associate
professor Rector of the University

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
Prorektor

Dr Małgorzata Such-Pyrgiel
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Magdalena Sitek, Ph.D. with habilitation,
the WSGE associate professor Vice-rector
of the University

Małgorzata Such-Pyrgiel, Ph.D.
Dean of the Social Science Faculty

Dr Grzegorz Winogrodzki
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Mgr inż. Jan Jakimowicz
Kanclerz Uczelni

Grzegorz Winogrodzki, Ph.D.
Vice-dean of the Social Science Faculty

Jan Jakimowicz, M.Sc.
Chancellor of the University

University bodies and authorities
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Byli Rektorzy i Dziekani Uczelni

Previous Rector and Deans of the University

prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
Rektor Uczelni w latach 2002−2007

Profossor Stanisław Pikulski, Ph.D. with habilitation,
professor Rector of the University in years 2002–2007

dr hab. Wincenty Bednarek, prof. WSGE
Rektor Uczelni w latach 2008−2014

Wincenty Bednarek, with habilitation,
the WSGE associate professor
Rector of the University in years 2008–2014

dr Czesław Parka
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk
Humanistycznych w latach 2002−2005
Dziekan Wydziału Administracji w latach
2006−2007

Czesław Parka, Ph.D.
Dean of the Administration and Humanities
Faculty in years 2002-2005
Dean of the Administration Faculty in years 2006–2007

dr Joanna Kłobukowska
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych w latach 2005−2006

Joanna Kłobukowska, Ph.D
Dean of the Humanities and Social Science Faculty in
years 2005–2006

dr Katarzyna Ferszt-Piłat
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych w roku 2007

Katarzyna Ferszt – Piłat, Ph.D
Dean of the Humanities and Social Science Faculty in
years 2007

dr Mirosław Grelik
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
(wcześniej Wydziału Administracji) w latach 2007−2009

Mirosław Grelik, Ph.D
Dean of the Social Science Faculty (previously
the Administration Faculty) in years 2007–2009

dr Mirosława Raczkowska-Lipińska
Dziekan Wydziału Pedagogiki w latach 2008−2011

Mirosława Raczkowska-Lipińska, Ph.D
Dean of the Pedagogy Faculty in years 2008–2011

prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2009−2012
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju w latach 2012−2014

Witold Pokruszyński Ph.D. with habilitation, professor
Dean of the Social Science Faculty in years 2009–2012
Vice-Rector for the didactic affairs and development in
years 2012–2014

dr Krzysztof Dziurzyński
Dziekan Wydziału Pedagogiki w latach 2013−2014
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych 2014−2015
dr Wacław Brzęk
Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych w latach
2011−2012
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach
2012−2014
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Krzysztof Dziurzyński, Ph.D
Dean of the Pedagogy Faculty in years 2013–2014
Vice-Dean of the Social Science Faculty in years
2014–2015
Wacław Brzęk, Ph.D
Rector’s Proxy for scientific research affairs in years
2011–2012
Dean of the Social Science Faculty in years 2012–2014
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Senat Uczelni

Senat of the University
Siedzą od lewej: mgr Marta Bojaruniec, mgr Zofia
Kuć, dr Barbara Antczak, dr Aleksandra Szejniuk,
dr Kateryna Novikova, dr Dorota Łażewska,
stoją od lewej: dr Sofiia Sokolova, dr Małgorzata
Kaniewska, dr Tadeusz Graca, dr hab. Bronisław
Sitek, dr hab. Magdalena Sitek, Grzegorz
Laskowski, Iwona Florek, dr Zygmunt Domański,
dr Grzegorz Winogrodzki
Sitting from the left: Marta Bojaruniec,
MA, Zofia Kuć, MA, Barbara Antczak, Ph.D.,
Aleksandra Szejniuk, Ph.D., Kateryna Novikova,
Ph.D., Dorota Łażewska, Ph.D.
Standing from the left: Sofiia Sokolova, Ph.D.,
Małgorzata Kaniewska, Ph.D., Tadeusz Graca,
Ph.D., professor Bronisław Sitek, Ph.D. with
habilitation, Magdalena Sitek, Ph.D. with
habilitation, Grzegorz Laskowski, Iwona
Florek, Zygmunt Domański, Ph.D., Grzegorz
Winogrodzki, Ph.D.

11. dr Tadeusz Graca – Przewodniczący-Rektor
12. dr hab. Magdalena Sitek, prof. nadzw. − Prorektor
13. dr Małgorzata Such-Pyrgiel – Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych
14. ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz − Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych
15. Grzegorz Laskowski − Przedstawiciel Założyciela
Przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych:
16. prof. dr hab Bronisław Sitek
17. dr Kateryna Novikova
18. dr Małgorzata Kaniewska
19. dr Wojciech Niklas
10. dr Aleksandra Szejniuk
11. dr Sofiia Sokolova
12. mgr Piotr Jarmoła – Przedstawiciel pracowników
administracyjnych
Przedstawiciele studentów:
13. Olga Kondrak-Szewczyk
14. Monika Lech
15. Mikołaj Lawtoszlager

11. Tadeusz Graca, Ph.D. – President-Rector
12. Magdalena Sitek, Ph.D., with habilitaton – Vice-rector
13. Małgorzata Such-Pyrgiel, Ph.D. – Dean of the Social
Science Faculty
14. pr. Witold Zdaniewicz, Ph.D., with habilitation
– Dean of Off-Campus Social Science Faculty
15. Grzegorz Laskowski – Proxy of the Founder
Scientific Employees Representatives:
16. Bronisław Sitek, Prof.
17. Kateryna Novikova, Ph.D.
18. Małgorzata Kaniewska, Ph.D.
19. Wojciech Niklas, Ph.D.
10. Aleksandra Szejniuk, Ph.D.
11. Sofiia Sokolova, Ph.D.
12. Piotr Jarmoła, MA – Administration Employees
Representative
Students Representatives:
13. Olga Kondrak – Szewczyk
14. Monika Lech
15. Mikołaj Lawtoszlager

University bodies and authorities
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Rada Wydziału Nauk Społecznych:

The Social Science Faculty Council:
Dr Małgorzata Such-Pyrgiel
Dziekan Wydziału
Małgorzata Such-Pyrgiel, Ph.D.
Dean of the Faculty

dr Grzegorz Winogrodzki − Prodziekan
dr Tadeusz Graca − Rektor
prof. Magdalena Sitek − Prorektor
dr Zygmunt Domański
dr Aleksandra Szejniuk
dr Dorota Łażewska
Przedstawiciel pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi:
Beata Zawadka
Przedstawiciele studentów:
Mikołaj Lawtoszlagier
Monika Lech
Adrianna Czajkowska

Grzegorz Winogrodzki, Ph.D. – Vice-dean
Tadeusz Graca, Ph.D. – Rector
Magdalena Sitek, Ph.D., with habilitation – Vice-rector
Zygmunt Domański, Ph.D.
Aleksandra Szejniuk, Ph.D.
Dorota Łażewska, Ph.D.
Non-academic Employees Representative:
Zawadka Beata
Students Representatives:
Mikołaj Lawtoszlagier
Monika Lech
Adrianna Czajkowska

Rada Zamiejscowego Wydziału Nauk
Społecznych

The Off-Campus Social Science Faculty

Rada Patronacka

Patronage Council

ks. prof. zw. dr hab. Witold Zdaniewicz − Dziekan
prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
dr Małgorzata Such-Pyrgiel
dr Grzegorz Winogrodzki
dr Łukasz Roman
dr Barbara Mróz
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi:
mgr Zofia Kuć
Przedstawiciel studentów:
Elżbieta Pałyska

Witold Zdaniewicz, Prof. – Dean
Bronisław Sitek, Prof.
Małgorzata Such-Pyrgiel, Ph.D.
Grzegorz Winogrodzki, Ph.D.
Łukasz Roman, Ph.D.
Barbara Mróz, Ph.D.
Non-academic Employees Representative:
Zofia Kuć, MA
Student Representatives
Elżbieta Pałyska

The Patronage Council was established on the basis of
Rada Patronacka została powołana na podstawie uchwały Senatu Uczelni nr 16/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku. the resolution of the Senate of the University No. 16/2012
Celem Rady jest wspieranie Uczelni we wszystkich of 19th June 2012.
The aim of the Council is to assist the University with
sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym Uczelni, np. doradztwo w ewaluacji programów all issues connected with the scientific and educational
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studiów, w tym studiów podyplomowych oraz kursów,
nieodpłatne zlecanie tematów badawczych dla Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej zgodnie z potrzebami
różnych organizacji, pomoc organizacyjna i merytoryczna
konferencji, seminariów i publikacji naukowych, organizacja
staży dla studentów bądź 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.

Skład Rady Patronackiej Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej

development, for example consultancy of the research program evaluation, including postgraduate studies and courses,
unpaid deputing of research subjects for WSGE compatibly
with the needs of different organizations, substantive and
organizational assistance in conferences, seminars and
scientific publications, organization of practices for students
or other reward for the best graduate work or research
report. The Patronage Council realises their mission in
particular by suggesting the direction of activity and also
initiating shared events and creating the appearance of
The Patronage Council in the society and the social groups.

Presentation of the team of The Patronage
Council of WSGE
Romuald Sadowski – Przewodniczący Rady
Patronackiej
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich
i Zakładu Poprawczego
Romuald Sadowski – The Chairman of The
Patronage Council. The Manager of the Shelter
for Juvenile and The Youth Detention Centre

Bożenna Barbachowska − Dyrektor Finansowy Certus
Technologie Budowlane Sp. z o.o.
Małgorzata Miazek – Zastępca Dyrektora Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”
Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Paweł Rupniewski – Wicestarosta Powiatu Otwockiego
Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
Danuta Wolska-Rzewuska – Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Otwocku
Ryszard Sawa − Prezes Fundacji „Życzliwy
Przedsiębiorca w Polsce”
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski − Dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Andrzej Martuszewicz − Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
Zenon Czyżewski – Dyrektor Zakładu Poprawczego
w Mrozach

Bożenna Barbachowska – The Finance Manager of the
Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.
Małgorzata Miazek – Vice-Director of The Centre of
Sociotherapy „Jędruś”
Rafał Rogala – Director of The Office for Foreigners,
Paweł Rupniewski – Vice-starost of The Otwock
County
Roman Trzaskalik – Chairman of The Executive of
The Science-Technology Park Euro-Centrum Sp. z o.o.
Danuta Wolska-Rzewuska – Director of The County
Labour Office in Otwock
Ryszard Sawa – Chairman of The Foundation
„Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce”
bryg. Dariusz Wróblewski, Ph.D, with habilitation
– Director of Józef Tuliszkowski Science-Research
Centre of The Fire Precautions
Andrzej Martuszewicz – Chairman of Krajowe
Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
Zenon Czyżewski – Director of Youth Detention Center
in Mrozy

University bodies and authorities
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Beata Cebrowska − Kierownik Kadr i Płac Zakładu
Naprawy Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim
Marek Nowicki − Dyrektor Przedszkola Niepublicznego
„Michałek”
Lidia Dmowska − Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Grażyna Borowiec – Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Mińsku Mazowieckim
s. Anna Gadzała − Dyrektor Domu Dziecka w Siennicy
Zbigniew Grzesiak − Burmistrz Senior Miasta Mińsk
Mazowiecki
Joanna Papińska − Dyrektor Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim
Tomasz Płochocki − Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim
Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego
Maria Samociuk
Mirosław Samociuk − Dyrektor Gimnazjum nr 3
w Mińsku Mazowieckim
Justyna Juszczak − Dyrektor Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku
Mazowieckim
Anna Perzanowska − Dyrektor Przedszkola
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Beata Walas − Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Powiatu Mińskiego
st. bryg. Jarosław Ufnal

Beata Cebrowska – Payroll Manager of Zakład
Naprawy Taboru Kolejowego in Mińsk Mazowiecki
Marek Nowicki – Director of The Nonpublic
Kindergarten „Michałek”
Lidia Dmowska – Professional curator of the District
Court in Mińsk Mazowiecki
Grażyna Borowiec – Director of The County Labour
Office in Mińsk Mazowiecki
s. Anna Gadzała – Director of The Orphanage in
Siennica
Zbigniew Grzesiak – Mayor Senior of Mińsk
Mazowiecki
Joanna Papińska – Head Teacher of The Highschool
im. Polskiej Macierzy Szkolnej in Mińsk Mazowiecki
Tomasz Płochocki – Head Teacher of Warsaw Uprisers
Vocational School no. 2 in Mińsk Mazowiecki
Krzysztof Płochocki – Vice-starost of Mińsk County
Maria Samociuk
Mirosław Samociuk – Head Teacher of Junior
Highschool no. 3 in Mińsk Mazowiecki
Justyna Juszczak – Head Teacher of County Social
House of Self-help in Mińsk Mazowiecki
Anna Perzanowska – Director of The Kindergarten
No. 1 in Mińsk Mazowiecki
Beata Walas – Chairman of The Education, Culture
and Sport Commission of The Mińsk County Council
St. bryg. Jarosław Ufnal

Przewodniczący Rady Patronackiej, Dyrektor Romuald
Sadowski, tak opisuje współpracę ze Szkołą:

The Chairman of The Patronage Council the Director Romuald Sadowski describes the cooperation with
the School:

Uczelnia wierna ideałom swojego Patrona

The Academy faithful to the ideals of its Patron

Od września 1992 roku jestem dyrektorem Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie
Falenicy – placówki przeznaczonej dla dziewcząt, które
w bardzo młodym wieku, z różnych przyczyn, złamały
prawo i pogubiły się w życiu na wielu jego płaszczyznach.
Pogubiły się, upadły, zeszły na złą drogę, gdyż w większości przypadków były osamotnione, niechciane, zranione
fizycznie i psychicznie. Dziewczęta te to ofiary wykluczenia
społecznego. A przecież już w starożytności Arystoteles
głosił, że „Przyjaźń jest czymś najbardziej koniecznym do
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Since September, 1992 I have been the Director of the
Shelter for Juvenile and The Youth Detention Centre in
Warsaw-Falenica. It is a place for girls who, because of
various reasons, had broken the law being very young
and became lost in many parts of their life. They had got
lost, had fallen down, had fallen by the wayside, because
they generally felt lonely, unwanted, hurt physically and
mentally. These girls are the victims of the social exclusion. Since the antiquity it is known the saying of Aristotle,
that “Friendship is something the most necessary to live”.
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życia”, zaś Matka Teresa z Kalkuty twierdziła, że: „Najgorszą
chorobą, jaką może doznać człowiek, to być niechcianym”.
W naszej placówce na Jachowicza posiadamy profesjonalną i zaangażowaną kadrę zawodową. Wspólnie
staramy się prostować pogmatwane ścieżki życia naszych podopiecznych, leczyć ich rany, często z bolesną
świadomością, że wielu z tych ran wyleczyć się nie da,
że są to rany nieuleczalne, które być może nigdy się nie
zabliźnią. W każdej wychowance staramy się odkrywać
potencjały rozwojowe, odkrywać pokłady dobra – tego
dobra, które często skryte jest pod grubą skorupą nieufności, nienawiści do wszystkich i wszystkiego, nawet do
samej siebie. Staramy się przywracać im wiarę w człowieka i na tej podstawie budować ich nową tożsamość.
Nie w każdym przypadku nasze działania kończą się tu
sukcesem, niemniej jednak ponad 90% naszych wychowanek po zwolnieniu z placówki nie wchodzi w konflikt
z prawem. Wiele z nich podejmuje naukę, pracę zawodową, zakłada rodziny i stara się żyć przykładnie, stając się
w większości dobrymi żonami i matkami. Wśród nich
są nasze „perełki” – dziewczęta, które ukończyły studia
i pełnią odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne.
Kilka wróciło do placówki, ale tym razem w charakterze
pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach:
nauczycielki, kucharki, strażniczki.
Z pewnością efekty naszej pracy resocjalizacyjnej byłyby o wiele mniejsze, gdyby nie pomoc życzliwych nam
ludzi, instytucji, organizacji – pomoc i wsparcie środowiska. W gronie tym szczególne miejsce zajmuje Wyższa
Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie, która od początku swego istnienia jest nam
bardzo bliska, nie tylko z uwagi na nieodległe sąsiedztwo.
W placówce zatrudniamy 6 absolwentów tej Uczelni,
którzy pracują w administracji, w księgowości oraz w ochronie. Są to bardzo wartościowi pracownicy. Studenci Uczelni
odbywają u nas praktyki. Nowatorskim działaniem jest
udział studentów w grupie terapeutycznej, prowadzonej
przez doświadczonego terapeutę, wraz z wychowankami
placówki. Korzyść jest obopólna – studenci odwiedzają
wychowanki, wspierają je na różne sposoby i poznają
w praktycznym działaniu.
Złotymi zgłoskami zapisały się w placówce studentki
Uczelni: Marta Bąk, Joanna Bonisławska, Joanna Ćwiklak,
Anna Karendys, Monika Marciniak, Justyna Starosz oraz

Also, Mother Teresa of Calcutta claimed that: “The worst
human illness is to be unwanted”.
In our campus on Jachowicza Street we have a proffessional and dedicated staff. Together we try to make
straight our charges’ lifepaths, heal their wounds, often with
painful awareness, that they are unable to be healed, that
they are never going to scar up. In each fosterling we try
to discover a development potential and good, often hidden
under suspicion, hatred for everything and everyone, even
for herself. We try to give them back the faith in human
and to build their new identity on these bases. Not all our
efforts finish with success, nevertheless more than 90%
of our fosterling does not enter into conflict with the law
after exemption from our institution. Many of them start
education, take up a job, raise a family, try to live blamelessly and become, in majority, good wives and mothers.
Among them there are our “pearls” – girls who graduated
from universities and work on responsible positions. Some
of them have returned to our institution as the employees
on different positions: teachers, dinner ladies or guards.
We are sure that the effects of our resocialisation work
would be a lot smaller, if there were not so many goodhearted people, institutions, organizations – background
support. Among them a particular place belongs to the
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów, which is very close to us since our genesis.
In our Detention Center we employ 6 WSGE graduates,
who work in the departments of administration, accountancy and security. They are very valuable employees. The
Academy Students hold practices in our institution. An
innovative step is the participation of students in therapeutic group with the girls from the Centre, guided by the
experienced therapist. The benefit is reciprocal – students
visit the girls, support them in different ways and get to
know them better.
We are very grateful to the Academy students: Marta
Bąk, Joanna Bonisławska, Joanna Ćwiklak, Anna Karendys,
Monika Marciniak, Justyna Starosz and Agnieszka Więsik,
who under direction of Ph.D. Krzysztof Dziurzyński compiled the monograph of our institution for the jubilee of
55 years of the Centre. The monograph has been printed
by WSGE as a book titled “The Shelter for Juvenile and
Detention Centre in Falenica 1959-2014. The Monograph
of the Institution”. The opening comment has been placed
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Agnieszka Więsik, które to pod kierunkiem dra Krzysztofa
Dziurzyńskiego opracowały monografię placówki. Okazją
ku temu był jubileusz 55-lecia jej istnienia. Nakładem
Uczelni monografia została wydana w formie książki
pt. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
w Falenicy 1959−2014. Monografia placówki. Słowo wstępne zamieścili dr Tadeusz Graca i dr Krzysztof Dziurzyński
oraz prof. Marek Konopczyński.
Publikacja ta jest niezwykle cennym dokumentem
obrazującym wieloletni dorobek placówki, oddającym jej
charakter i specyfikę.
W czasie uroczystości jej 55-lecia dr Tadeusz Graca
– Rektor Uczelni − wygłosił bardzo wartościowy referat
na temat: „Rola placówki resocjalizacyjnej jako szansa na
pomyślną przyszłość nieletniego”.
Należy dodać, że w trakcie wieloletniej współpracy,
JM Rektor oraz dr Krzysztof Dziurzyński wielokrotnie
szkolili naszych pedagogów w ramach rad pedagogicznych.
Pracownicy placówki, w tym również i ja, uczestniczyli
w wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych
przez Uczelnię, wielokrotnie wygłaszając tam referaty. Jako
praktyk osobiście uczestniczyłem w ciekawym spotkaniu
z członkami Koła Naukowego Pedagogów działającego
przy Uczelni, któremu przewodniczy dr Dorota Łażewska.
Wielkim zaszczytem dla wychowanek, pracowników
oraz dla mnie jako dyrektora było zamieszczenie naszej
placówki wśród patronów kilku konferencji organizowanych
przez Uczelnię, w tym konferencji międzynarodowych.
Współpraca naszej placówki z Uczelnią dotyczy nie tylko działań na płaszczyźnie naukowej, ale realizowana jest
w szerszym wymiarze. Od 2011 roku nasza placówka realizuje
program „Makulatura na Misje. Budujemy Studnie w Sudanie
Południowym”. Na naszym terenie znajduje się wypożyczony
kontener, do którego zbierana jest makulatura, a pieniądze
pozyskane w ten sposób przekazywane są na budowę studni
w Sudanie. Wychowanki pracują wolontariacko, odbierając
makulaturę od osób prywatnych i instytucji. Wspierając nasze
działania, Uczelnia w Józefowie z zaangażowaniem włączyła się
w tę akcję, dostarczając do nas kilkaset kilogramów makulatury.
Odnosząc się do różnych płaszczyzn współpracy z Uczelnią, nadmienię, że już drugą kadencję pełnię funkcję przewodniczącego Rady Patronackiej Uczelni – ciała doradczego
i opiniującego, między innymi w sprawach dostosowania
programu dydaktycznego i jego jakości dla potrzeb kształ-
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by Ph.D.Taduesz Graca, Ph.D. Krzysztof Dziurzyński and
Prof. Marek Konopczyński.
This publication is a very valuable document illustrating
perennial actions of this institution, describing very well
its nature and character.
During the ceremony of this jubilee Ph.D. Tadeusz
Graca – Rector of the University presented a highly valuable paper on: “Role of the resocialisation institution as a
chance for advantageous future of the juvenile”.
It is worth to add that during our multiannual cooperation, Rector and Ph.D. Krzysztof Dziurzyński have
been training our teachers many times. The institution
employees, so also me, participated in many conferences
and meetings organized by the University, repeatedly
presenting a paper there. As a practitioner I participated
myself in a very interesting meeting with the participants
of Pedagogue Academic Circle, working at the University,
leaded by Ph.D. Dorota Łażewska.
It was a great pleasure for charges, employees and for
me as a director when the University placed us as a patron
of some conferences organized by the University, among
them there were some international conferences.
The cooperation between our institution and the University does not involve only scientific ground, but is
realized on the other fields. Since 2011 our institution has
been realizing the program “Waste Paper for Mission. We
are Building Wells in South Sudan”. On the our premises
there is situated a hired container, where it is collected the
waste paper. The money acquired this way are passed
for building wells in Sudan. The charges work voluntary
receiving waste paper from private people and institutions. The University in Józefów, supporting our activity,
joined this action, supplying several hundred kilograms
of waste paper.
Referring to different grounds of cooperation with the
University, I’d like to mention that it is the second term
of office of being the chairman of The Patronage Council of the University – advisory body, among other
giving opinion about accommodation of the educational
program and its quality to the needs of educating the
cadres of modern economy. There are 27 people with
respected social and occupational position in the Council,
representing different economy and public authorities
segments. The Council is acts socially, meeting with the
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cenia kadr nowoczesnej gospodarki. W skład Rady wchodzi
27 osób o uznanej pozycji społecznej i zawodowej, reprezentujących różne sektory gospodarki i władz publicznych.
Rada działa społecznie, spotykając się z władzami Uczelni
6−8 razy w ciągu roku. Współpraca z tak znamienitą Uczelnią – będącą awangardą polskiej nauki, wzorem inicjatyw
w środowisku lokalnym – jest dla nas, członków Rady,
wielkim zaszczytem. To właśnie między innymi Józefowska
Uczelnia jako pomysłodawca Regionalnego Forum Gospodarczego wyszła z inicjatywą wsparcia lokalnego biznesu
swoim potencjałem naukowym, badaniami przedsiębiorczości
pod tytułem ,,Potencjał gospodarczy i ekonomiczny Powiatu
Otwockiego” i była inicjatorką utworzenia Klubu Nowej
Gospodarki Powiatu Otwockiego. Od kilku lat organizuje
też Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Tego
typu działania przyczyniają się bez wątpienia do rozwoju
gospodarczego regionu, wzrostu zamożności społeczeństwa,
a w efekcie do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego.
Nie mniej istotnymi działaniami Uczelni są oczywiście,
zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, liczne konferencje naukowe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe,
ukierunkowane m.in. na problematykę z zakresu nauk pedagogicznych, bezpieczeństwa, administracji, samorządności, prawa,
przedsiębiorczości. Z przyjemnością zaznaczę, że dorobek
naukowy Uczelni jest bardzo bogaty i ceniony w środowisku.
Ponadto wielką zasługą Uczelni, jest moim zdaniem,
przyjęcie na studia w Józefowie wielu obcokrajowców
– głównie z krajów azjatyckich – i otoczenie ich troskliwą
opieką. Studenci ci cieszą się nienaganną opinią zarówno
na Uczelni, jak i w środowisku lokalnym.
Przyglądając się działalności Uczelni, podejmowanym
przez nią inicjatywom, konsekwencji w realizowaniu szczytnych celów, z czystym sumieniem można stwierdzić, że
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie już od 15 lat w praktyce realizuje ideały
swojego Patrona, z czego dumny może być Założyciel Uczelni,
Jej Kadra oraz Studenci, zaś my – społeczeństwo – wdzięczni.

University authorities 6-8 times a year. The cooperation
with this prominent University, being fore guard of Polish
science, ideal of local initiatives – is for us, participants
of the Council, a great pleasure. It was the University in
Józefów, which created the Regional Economy Forum,
to begin supporting the local business with its science
potential by enterprise researches titled “Economic potential of Otwock County”. Also WSGE was an initiator
of creating the New Economy Club of Otwock County.
For several years the University also organizes Local
Economy Animation Workshop. This type of activities
contributes to economic development of local region,
increase of wealthiness of the society, and as a result to
decrease degree of social exclusion.
No less important activity of the University is the
organization, on a very high level, of many science conferences – domestic and also international, orientated on the
problems of pedagogy, security, administration, home rule,
law, enterprise. It is worth pointing out, that scientific works
of WSGE are really valued in the background.
In addition, a great merit of the University is, in my
opinion, matriculation in Józefów many foreigners – mainly
from Asian countries – and taking care of these students.
They are having a very good opinion at the University and
also in the local background.
Watching the activity of the University, their initiatives,
persistence in realising good causes, it is possible to claim
with a clear conscience, that the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów for 15 years
has been realising the ideals of their Patron. The Founder
of the University, the Employees and the Students can be
proud of the University, and we – the society – can be
grateful for it.
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Kadra administracyjna Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej

Administrative staff of WSGE
Siedzą od lewej: Marta Bojaruniec, Agnieszka
Pałyska, Dominika Mrozińska, Beata Zawadka,
Zofia Kuć, stoją od lewej: Piotr Jarmoła, Joanna
Majewska, Iwona Florek, Magdalena Kuklis,
Magdalena Sitek, Grzegorz Laskowski, Alina
Popis, Magdalena Augustyniak, Jolanta Fiksa,
Urszula Kraszewska, Lucyna Jobda, Artur
Banaszak
Sitting from the left: Marta Bojaruniec,
Agnieszka Pałyska, Dominika Mrozińska,
Beata Zawadka, Zofia Kuć,
Standing from the left:
Piotr Jarmoła, Joanna Majewska, Iwona
Florek, Magdalena Kuklis, Magdalena Sitek,
Grzegorz Laskowski, Alina Popis, Magdalena
Augustyniak, Jolanta Fiksa, Urszula Kraszewska,
Lucyna Jobda, Artur Banaszak

Pełnomocnik Rektora ds. Prawno-Organizacyjnych
i Ewaluacji
Grzegorz Laskowski

Rector’s Proxy for legal, organizational affairs
and evaluation
Grzegorz Laskowski

Pełnomocnik Dziekana
Biuro Projektów i Wymiany Międzynarodowej
(Erasmus+)
Iwona Florek

Dean’s Proxy
Projects and International Exchange Office
(Erasmus+)
Iwona Florek

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Agata Wilczek
Ilona Dawidowicz
Beata Zawadka
Dominika Mrozińska
Hubert Ziółkowski

Dean’s Office of Social Science Faculty
Agata Wilczek
Ilona Dawidowicz
Beata Zawadka
Dominika Mrozińska
Hubert Ziółkowski

Dziekanat Zamiejscowego Wydziału
Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim
Zofia Kuć
Magdalena Roguska
Paulina Pechcin

Dean’s Office of Off-Campus Social Science
Faculty in Mińsk Mazowiecki
Zofia Kuć
Magdalena Roguska
Paulina Pechcin
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Biuro Współpracy Zagranicznej i Studiów
Anglojęzycznych
Marta Bojaruniec
Agnieszka Pałyska
Artur Banaszak
Jan Płoński

Foreign Cooperation and English-speaking
Studies Office
Marta Bojaruniec
Agnieszka Pałyska
Artur Banaszak
Jan Płoński

Dział Kadr
Dział Stypendialny
Piotr Jarmoła

Personnel Department
Stipend Department
Piotr Jarmoła

Rektorat Uczelni
Joanna Majewska

Rector’s Office
Joanna Majewska

Biuro Karier
Małgorzata Such-Pyrgiel
Łukasz Roman

Carrier’s Office
Małgorzata Such –Pyrgiel
Łukasz Roman

Księgowość
Magdalena Kuklis
Alina Popis
Lucyna Jobda

Accountancy
Magdalena Kuklis
Alina Popis
Lucyna Jobda

Kasa
Jolanta Fiksa
Sylwia Olszewska

Cashier
Jolanta Fiksa
Sylwia Olszewska

Biblioteka i Archiwum
Magdalena Augustyniak

Library and Archive
Magdalena Augustyniak

Wydawnictwo Uczelni
Urszula Kraszewska

Publisher of the University
Urszula Kraszewska

Informatyk
Grzegorz Borejko

Computer Scientist
Grzegorz Borejko

Wydziałowy Opiekun Praktyk
Dorota Łażewska
Łukasz Roman

Practice Protector of the Faculty
Dorota Łażewska
Łukasz Roman

Opiekun Domów Studenckich
Edyta Banaszak

Student House Protector
Edyta Banaszak

Pracownicy Techniczno-Gospodarczy
Janusz Bukanowski
Hanna Kowalczyk
Jadwiga Fronczuk

Technical and Utility Worker
Janusz Bukanowski
Hanna Kowalczyk
Jadwiga Fronczuk
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Życie studenckie w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej

Student Life in WSGE
Studenci przed budynkiem Uczelni
Students in front of the University’s building

Studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej są
nie tylko czasem intensywnej nauki podczas obowiązkowych
i fakultatywnych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Okres
życia studenckiego obejmuje również rekreację, rozrywkę
kulturalną oraz udział w akcjach charytatywnych. Formą
życia studenckiego są także spotkania kół naukowych
oraz organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Pomiędzy wykładami zaś, na terenie kampusu Uczelni,
odbywają się studenckie gry zespołowe w piłkę siatkową.
W trakcie dni otwartych Narodowego Centrum Badań
Jądrowych w Świerku z okazji 60. rocznicy utworzenia
Instytutu Badań Jądrowych w 2015 roku opiekę dla najmłodszych uczestników zapewniła grupa studentek Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej z kierunku „pedagogika”.
Zabawy, konkursy oraz treningi sprawnościowe zostały
połączone ze świętowaniem Dnia Dziecka, dlatego też
nie zabrakło słodyczy, niespodzianek oraz atrakcyjnych
nagród konkursowych. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem, największym jednak malowanie
buziek oraz wspinaczka po skrzynkach po napojach lub
trudniejszy wariant − na linie. Profesor Ludwik Dobrzyński,
Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, wyraził przyszłym absolwentkom
pedagogiki wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania.
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Studies in WSGE are not only the time of intensive
learning during obligatory and facultative lectures, practices
and seminars. The period of student life includes also recreation, cultural entertainment and charity actions participation. One of the forms of student life are the meetings of
science circles and organization of educational activities for
children and youth. Between the lectures, on the campus
premises, students enjoy playing volleyball. During the open
days of National Centre for Nuclear Research in Świerk on
the occasion of 60th anniversary of creation of Institute of
Atomic Research in 2015, care for the youngest participants
of the celebration was provided by a group of students from
WSGE from a major pedagogy. Plays, competitions and
trainings were connected with celebrating the Children’s
Day. That’s way there were a lot of sweets, surprises and
attractive competition prizes. Mr Prof. Ludwik Dobrzyński,
the Director of the Education and Training Department in
the National Centre for Nuclear Research was very grateful
to the future graduates of pedagogy.
In addition, some English-speaking students were
present in the final of the fifth edition of the TV program
“Dance with the stars”. The group was organized by Mrs
MA Edyta Rosińska-Wielec. WSGE students also get involved in the life of the local community. In 2016 they
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Z kolei studenci anglojęzyczni byli obecni w finale V edycji
programu telewizyjnego „Taniec z gwiazdami” (wyjście
zorganizowała mgr Edyta Rosińska-Wielec). Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej angażują się też
w życie społeczności lokalnej. I tak w 2016 roku wzięli udział
w III Biegu Wąskotorowym – Karczew-Józefów-Otwock
zorganizowanym z okazji 100-lecia Otwocka. Celem biegu
była zaś promocja walorów rekreacyjno-turystycznych
powiatu otwockiego.
Studenci chętnie organizują zbiórki pieniędzy na Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” w Otwocku.
Studenci anglojęzyczni przygotowują własne produkty
kulinarne, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby
podopiecznych Hospicjum. W Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej odbywa się również cykliczna akcja charytatywna „Uśmiech Dziecka” na rzecz dzieci z Domu Dziecka
w Otwocku prowadzona przez dr Aleksandrę Szejniuk.
Akcja angażuje studentów i kadrę Uczelni. Dzięki zebranym
środkom został sfinansowany tygodniowy pobyt na zimowisku dla jednego dziecka oraz zakupiono dla wszystkich
dzieci słodycze i owoce. W Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej odbywają się również niezwykle kolorowe
i kulturowo atrakcyjne spotkania, festyny i uroczystości
organizowane przez studentów anglojęzycznych z różnych
części świata: Indii, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Tadżykistanu,
Ukrainy i Uzbekistanu.

Wiersz dla nauczyciela akademickiego

took part in the III Narrow-gauge Run through towns
Karczew-Józefów-Otwock, organized on the occasion of
the anniversary of 100 years of Otwock city.
Students of the University of Euroregional Economy
often raise funds for the Foundation Children House Hospice “Promyczek” in Otwock. English-speaking students
prepare their own culinary products. The income from
selling the products is dedicated for the charges of the
Hospice. In WSGE it takes place also the periodic charity action “Smile of the Child” for the children from the
Orphanage in Otwock. The action is leaded by Mrs Ph.D.
Aleksandra Szejniuk. This charity involves many students
and the University staff. Thanks to collected funds one
place on the week winter camp and sacks of sweets and
fruit for all the children were financed.
In the University there are also remarkably colourful
and culturally attractive meetings, festivals and celebrations
organized by English-speaking students from different parts
of the world: Nepal, India, Tajikistan, Nigeria, Pakistan,
Uzbekistan and Ucraine.


A poem for the academic teacher
Ostatniego dnia naszej statystycznej edukacji
Zatrzymujemy się chwilę na końcowej stacji.
Te „szczypiorki zieloniutkie”
Przepełnione są dziś smutkiem.

Dr Barbara Antczak
Barbara Antczak, Ph. D.

Ostatniego dnia naszej statystycznej edukacji
Zatrzymujemy się chwilę na końcowej stacji.
Te „szczypiorki zieloniutkie”
Przepełnione są dziś smutkiem.

Któż nam teraz wytłumaczy,
Co ta dominanta znaczy?
A mediana, a kwartyle?
Przecież tego jest aż tyle!!!
Kiedy mózgi nie pracują,
Bo sobotni ranek czują,
Z torby stworek wyskakuje
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Któż nam teraz wytłumaczy,
Co ta dominanta znaczy?
A mediana, a kwartyle?
Przecież tego jest aż tyle!!!
Kiedy mózgi nie pracują,
Bo sobotni ranek czują,
Z torby stworek wyskakuje
I ze zdziwieniem w nas się wpatruje.
Dwadzieścia dwie głowy pulsują,
Bo statystykę ogarnąć próbują,
Odchylenia, indeksy wyliczają,
Aż w końcu wyniki podają.
Statystyka na początku była strasznym tworem.
Po roku nie jest już dla nas takim potworem.
Zaliczymy ją bez trudu wielkiego,
Bo nauczyciela mamy wyjątkowego.
My się z Panią Doktor nie żegnamy,
Tylko rękę uściskamy.
Bardzo pięknie dziękujemy,
Wdzięczność wielką dziś czujemy!
Z wyrazami szacunku
Studenci Zarządzania, 2016 rok

I ze zdziwieniem w nas się wpatruje.
Dwadzieścia dwie głowy pulsują,
Bo statystykę ogarnąć próbują,
Odchylenia, indeksy wyliczają,
Aż w końcu wyniki podają.
Statystyka na początku była strasznym tworem.
Po roku nie jest już dla nas takim potworem.
Zaliczymy ją bez trudu wielkiego,
Bo nauczyciela mamy wyjątkowego.
My się z Panią Doktor nie żegnamy,
Tylko rękę uściskamy.
Bardzo pięknie dziękujemy,
Wdzięczność wielką dziś czujemy!.
With our compliments,
Management Students 2016



Wspomnienie o zmarłych

Recollection about the departed

Profesor zw. dr hab. Stanisław Pikulski − autorytet
z zakresu prawa karnego. Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej w latach 2002−2006. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, zdobywając tytuł magistra prawa. W 1981
roku na macierzystym wydziale obronił, napisaną pod
kierunkiem prof. Tadeusza Hanauska, pracę doktorską pt.
„Przestępstwa szpiegostwa. W teorii i praktyce”. W 1991 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych
w zakresie prawa karnego materialnego i kryminologii na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach na podstawie dorobku naukowego oraz
rozprawy pt. „Zabójstwo z zazdrości”. W 2001 roku Pre-

Prof. Stanisław Pikulski – criminal law authority,
WSGE Rector in 2002-2006; Prof. Stanisław Pikulski studied
on the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian
University in Cracow, receiving the master’s degree of law.
In 1981 he defended his Ph.D. thesis, written under direction of Prof. Tadeusz Hanausek, titled “Espionage Crimes.
In theory and in practice”. In 1991 he did habilitation from
criminal substantive law and criminology on the Faculty
of Law and Administration of the Silesian University in
Katowice on bases of his scientific works and thesis titled
“Rubout out of Jelousy”. In 2001 the President of the Republic of Poland ennobled him with the scientific title of
professor of law sciences.
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zydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy
profesora w zakresie nauk prawnych.
Profesor nadzw. dr hab. Wincenty Bednarek – wybitny naukowiec w dziedzinie prawa administracyjnego,
autor wielu publikacji poświęconych administracji, Policji,
bezpieczeństwu wewnętrznemu RP. Rektor Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej w latach 2007−2013. W 1960
roku uzyskał dyplom magistra praw na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 roku obronił stopień
doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy pt. „Kryminologiczne i kryminalistyczne
aspekty rozbojów na Opolszczyźnie”, przygotowanej pod
kierunkiem prof. Tadeusza Hanauska. W kwietniu 1990
roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie na Wydziale
Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego im. gen.
broni Karola Świerczewskiego na podstawie rozprawy pt.
„Organizacja i funkcjonowanie policji państw kapitalistycznych w systemie obrony kraju, ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego”. W 1986 roku został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ph.D. with habilitation, Univeristy Professor, Wincenty Bednarek – Rector of WSGE in 2007-2013; Prof.
Wincenty Bednarek was a leading scientist from administrative law, the author of many publications about administration, Police, internal security of Poland. In 1960
he received the master’s degree of law on the Faculty of
Law and Administration of Jagiellonian University. In
1972 he defended Ph.D. thesis on the Faculty of Law and
Administration of the Silesian University in Katowice. In
April 1990 he did habilitation from social sciences on the
Faculty of Land Forces of the Karol Świerczewski Academy
of the General Staff. In 1986 he was decorated with the
Order of Polonia Restituta.



Magister Arun D’Souza – specjalista z zakresu rachunkowości i finansów. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej dla studentów stacjonarnych
na kierunku „zarządzanie”; absolwent studiów magisterskich w zakresie handlu na Uniwersytecie w Bombaju.
Zawodowo związany jest z Volvo Group, Volvo Poland
Sp. z o.o. oraz Citi Handlowy (wcześniej: Bank Handlowy
w Warszawie).

MA Arun D’Souza – academic teacher of WSGE for
the full-time students on the major Management; graduate
of the master studies in trade on the University of Mumbai;
professionally connected with Volvo Group, Volvo Poland
Sp. z o.o. and Citi Handlowy (before: Bank Handlowy in
Warsaw); accountancy and finance specialist.

Profesor dr hab. inż. Roman Kulczycki − specjalista
z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa państwa, dowodzenia wojskami, informatyki,
obronności państwa, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Pomysłodawca oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa
Transgranicznego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu,
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii
Radiotechnicznej w Charkowie. Pracę doktorską obronił

Assoc. Prof., Ph.D. with habilitation, Roman Kulczycki – academic teacher of WSGE on the major Internal Security; international security, state security, IT,
state defence and crisis management specialist. Initiator and director of Institute of Transborder Security of
WSGE. Graduate of Officers Artillery School in Toruń,
Military Technical Academy in Warsaw, Radiotechnical
Academy in Charków, He did the Ph.D. degree in 1972,
the habilitation in 1980 and the full Professor title in 1986.
Initiator of many research subjects, experts team in security called by the Minister of Science and Computerisation.

University bodies and authorities
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w 1972 roku, habilitacyjną w 1980 roku, a tytuł profesora
zwyczajnego uzyskał w 1986 roku. Inicjator wielu tematów
badawczych, kierownik prac naukowo-badawczych o randze
resortowej, a także krajowej. Członek zespołu ekspertów
w dziedzinie bezpieczeństwa powołanego przez Ministra
Nauki i Informatyzacji. Główny autor pierwszego w RP
unikalnego programu studiów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego. Inicjator oraz autor komputerowego systemu
informacyjnego wspomagania kierowania bezpieczeństwem
państwa – WSIŁA.

Main author of first in Poland unique studies program
in National Security. Initiator and author of computer
information system of supporting of administrating the
security of the state – WSIŁA.

Profesor zw. dr hab. inż. Wiesław Kowalczewski
− specjalizował się głównie w problematyce zarządzania
przedsiębiorstwem, organizacji inwestycji oraz ekonomiki
ochrony środowiska. Profesor, inżynier, ekonomista. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. - Interesował się filozofią ekonomii i zmianami
paradygmatu zarządzania organizacją. W latach 2006−2011
związany był z Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Swoją
działalność naukową poprzedził 37 latami pracy jako
główny inżynier i dyrektor przy realizacji rozruchu i projektowaniu wielkich inwestycji energetycznych w Polsce i za
granicą. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek
Rady Naukowej ORGMASZ, Europejskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
oraz Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii i Ochrony
Życia w St. Petersburgu. Do końca swoich dni był aktywny
zawodowo, wykładał, organizował konferencje naukowe
i prowadził spotkania dyskusyjne.

Prof. Wiesław Kowalczewski – academic teacher
of WSGE – Professor, engineer, economist – he specialized in issues of managing buisnesses, organising
investments and economy of preservation of environment. He was interested in philosophy of economy and
changes in paradigm of managing of the organization.
In 2006-2011 he associated with the Faculty of Social
Sciences of the University of Euroregional Economy
in Józefów. His scientific activity was preceded by
37 years of work as the main engineer and director of
realising starting and projecting enormous energetic
investments in Poland and abroad. He was the author
of more than 100 scientific publications, participant of
Scientific Council ORGMASZ, European Association
of Economists of Preservation of the Environment and
Natural Resources and participant of International
Academy of Ecology Scientists and Life Protection in
Saint Petersburg. Till the end of his life he was active
professionally, he was giving lectures, organising scientific conferences and leading discuss meetings. He
died at home the 16 December 2016.
Ph.D. Mirosław Grelik – academic teacher of WSGE,
Dean of the Faculty of Administration of WSGE in
2007-2009, acting Dean of the Faculty of Human and
Social Sciences; Ph.D. of organization and management
sciences, scientist and practitioner, graduate of Warsaw
School of Economics, he did grad school in praxeology
in Polish Academy of Sciences, obtained his Ph.D. degree
there and worked there scientifically for several years;
specialist in the theory of organization and management, capital markets, financial state analysis, economy
organizations, audit.

Doktor Mirosław Grelik – specjalista z zakresu teorii
organizacji i zarządzania, rynków kapitałowych, analiz
stanu finansowego organizacji gospodarczych, audytu.
Doktor nauk organizacji i zarządzania, naukowiec i praktyk. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej, dziekan Wydziału Nauk Administracji
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w latach
2007−2009, pełnił również obowiązki dziekana Wydziału
Nauk Humanistycznych i Społecznych. Absolwent Szkoły
Głównej Handlowej (SPGiS), odbył także studia doktoranckie w zakresie prakseologii w Polskiej Akademii Nauk,
tamże doktoryzował się i przez kilka lat pracował naukowo.
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DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
DIDACTIC AND SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Charakterystyka i efekty działalności naukowej

Characteristics and effects of scientific activity

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie prowadzi badania naukowe od
początku swojej działalności. Efektem istotnych nakładów
czynionych w tej sferze było przyznanie Szkole przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii B w roku
2010, co oznacza, że badania naukowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej są aktualnie
finansowane z budżetu państwa. Kontynuowana jest przy
tym nakreślona przez władze Uczelni koncepcja łączenia
dydaktyki i badań z innowacyjną gospodarką w regionie
podwarszawskim, wzmacniana dodatkowo poprzez
partnerstwo z parkiem przemysłowo-technologicznym
Euro-Centrum z Katowic.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej jest organizatorem licznych konferencji naukowych o charakterze
krajowym i międzynarodowym, seminariów oraz wykładów
otwartych, na które zapraszani są uznani przedstawiciele
świata nauki i polityki. Wydarzeniem, które zyskało szczególną rangę oraz powszechną rozpoznawalność, są kolejne
edycje Konferencji Naukowej na temat Bezpieczeństwa
– Nowoczesne Technologie Informatyczne w Przeciwdziałaniu
Zagrożeniom Bezpieczeństwa, będące okazją do spotkania
i wymiany poglądów w zakresie problematyki cyberbezpieczeństwa między przedstawicielami sfery rządowej, instytucji państwa odpowiedzialnych za zapewnianie porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz światów biznesu i nauki.
W bieżącym, 2017 roku odbędzie się jubileuszowa 10. edycja
tej konferencji, która objęta jest po raz kolejny patronatem
honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Badania naukowe, prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej i finansowane z budżetu państwa,
charakteryzują się dynamicznym rozwojem. Tylko w roku

The Alcide De Gasperi University of Euroregional
Economy in Józefów conducts scientific research since
the beginning of its activity. The effect of crucial input
of labour in this field was granting the University the
category B in 2010 by the Ministry of Science and Tertiary Education, what means that the scientific research
conducted in WSGE are actually financed from the State
budget. The concept of connecting didactics and the research with the innovative economy in the region near
Warsaw, delineated by the authorities of the University,
is being continued, enhanced additionally by the partnership with the Science-Technology Park Euro-Centrum
from Katowice.
WSGE is the organizer of many scientific national and
international conferences, seminars and open lectures, for
which respected representatives of science and politics
are invited. The event, which received a particular rank
and common recognition, are the consecutive editions
of Science Conference in Security – Modern Information
Technologies for Preventing Security Dangers, which
are the occasion to meet and exchange the opinions in
cybersecurity between the representatives of government
background, state institutions responsible for providing
order and public security and worlds of business and science. In 2017 it is going to take place the jubilee 10. edition
of this conference, which is taken a honour patronage by
the Head of National Security Bureau.
Scientific research, conducted in WSGE and financed from the State budget, features dynamic development. Only in 2016 there have been realised
28 research subjects, and as a result there have been created
14 monographs, including these written in foreign languages,
Didactic and scientific achievemen
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2016 zrealizowano w sumie 28 tematów badawczych,
w wyniku których powstało 14 monografii, w tym także
w językach obcych, 46 artykułów w czasopismach naukowych oraz 47 innych prac, w tym publikacja rozdziałów
w monografiach wieloautorskich, także w językach obcych.
W ramach działań upowszechniających naukę wyniki
podjętych tematów badawczych zaprezentowano w formie
100 wystąpień na konferencjach krajowych, zagranicznych
oraz międzynarodowych.
W marcu 2017 roku zarządzeniem Rektora Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej powołane zostały
dwa interdyscyplinarne zespoły badawcze – w dziedzinie
nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o administracji i prawa oraz w dziedzinie nauki o zarządzaniu,
pedagogiki, socjologii i filozofii. Ich celem jest dalszy rozwój potencjału naukowego kadry akademickiej Uczelni
i prowadzenie profilowanych badań naukowych, w tym
o charakterze podstawowym. Pierwszym zagadnieniem
badawczym podjętym już w ramach tej struktury jest
problematyka nowego paradygmatu zjawiska korupcji
w warunkach społeczeństwa informacyjnego XXI wieku
– problem ten spotkał się z istotnym zainteresowaniem ze
strony organów państwa odpowiedzialnych za zwalczanie
przestępczości korupcyjnej w Polsce.

46 articles in monographs written by many authors,
also in foreign languages. Within the activities popularizing science, the results of taken research subjects
were presented in 100 papers on national, foreign and
international conferences.
In March 2017, the regulation of Rector of WSGE constituted two interdisciplinary research teams – in the field
of security, defence, administration and law sciences and
the second in the field of management, pedagogy, sociology and philosophy sciences. Their aim is to continue
developing the science potential of the academic staff of
the University and to conduct profiled science research,
including basic type of research. The first research issue
taken within this structure is the problem of the new
paradigm of corruption in the informational society of XXI
century. The problem has met with a vital attention by the
organs of State responsible for combating the corruption
crimes in Poland.

Prezentacja dorobku wydawniczego
w latach 2012−2017

Presentation of publishing achievements
in 2012–2017


Monografie i czasopisma opublikowane
przez Wydawnictwo Szkoły
Monographs and journals published
by the University’s Publishing House
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Publikacje naukowe są wydawane przez Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi. Z pozycjami wydawniczymi sprzed 2012 roku
można zapoznać się w książce „10 lat/years Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi”.

Scientific publications are released by the Publisher of
the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy.
It is possible to learn about books published before 2012
in the book “10 lat/years Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi”.

– 2017 –
„Etyczno−prawne aspekty zmian klimatycznych”,
dr Małgorzata Kaniewska
„Polemologia a obronność i bezpieczeństwo”, dr Łukasz
Roman
„Intercultural Communication” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
1/2/2017
„Journal of Modern Science” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
1/31/2017, 2/32/2017, 3/33/2017

– 2017 –
Etyczne–prawne aspekty zmian klimatycznych
dr Małgorzata Kaniewska
Polemologia a obronność i bezpieczeństwo dr Łukasz Roman
Intercultural Communication – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE 1/2/2017
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo dydaktyczne WSGE • 1/31/2017 • 2/32/2017 • 3/33/2017

– 2016–
„Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu
terytorialnego w Polsce”, pod red. prof. dr. hab. Stanisława
Sagana, prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek
„The EU’s policy towards economic freedom in the flow
and providing mailing services”, dr Wiesław Breński
„Filozofia dla pracujących. Wzory na klasyczne i nieklasyczne
sposoby filozoficznego myślenia”, dr Dorota Łażewska
„Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku:
wymiary, problemy, idee”, pod red. dr Małgorzaty
Such-Pyrgiel, dr Kateryny Novikovej
„Współczesne konteksty bezpieczeństwa”, pod red. prof.
nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, dr. Grzegorza Winogrodzkiego, dr. Łukasza Romana
„Jednostka-zbiorowość-państwo w dobie społeczeństwa
ponowoczesnego. Spojrzenie interdyscyplinarne”, pod
red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, dr Małgorzaty Such-Pyrgiel
„Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”, pod red. prof.
dr hab. Bożeny Muchackiej, dr Małgorzaty Such-Pyrgiel,
dr Doroty Łażewskiej
„The selected contemporary aspects of human rights”, pod
red. prof. zw. dr. hab. Bronisława Sitka, dr. Łukasza
Romana

– 2016 –
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu
terytorialnego w Polsce pod red. prof. dr hab. Stanisława
Sagan, prof. ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek
The EU’s policy towards economic freedom in the flow
and providing mailing services dr Wiesław Breński
Filozofia dla pracujących. Wzory na klasyczne i nieklasyczne
sposoby filozoficznego myślenia dr Dorota Łażewska
Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku:
wymiary, problemy, idee pod red. dr Małgorzaty SuchPyrgiel, dr Kateryny Novikovej
Współczesne konteksty bezpieczeństwa pod red. prof. ndzw.
dr hab. Magdaleny Sitek, dr Grzegorza Winogrodzkiego,
dr Łukasza Romana
Jednostka-zbiorowość-państwo w dobie społęczeństwa
ponowoczesnego. Spojrzenie interdyscyplinarne pod
red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek, dr Małgorzaty
Such-Pyrgiel
Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. prof.
dr. hab. Bożena Muchacka, dr Małgorzata Such-Pyrgiel,
dr Dorota Łażewska
The selected contemporary aspects of human rights pod
red. prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek, dr Łukasz Roman

Didactic and scientific achievemen
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„The rights of migrants between the needs and capabilities”,
pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, prof. dr.
hab. Stanisława Stadniczeńki
„Wyzwania wielokulturowości w kontekście migracji do
Europy. Raport z badania”, pod red. dr. Tomasza Wrzoska
„Zarządzanie w XXI wieku − koncepcje organizacji przyszłości”, pod red. dr Aleksandry Szejniuk, dr Małgorzaty
Kaniewskiej
„Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu
zagrożeniom bezpieczeństwa”, pod red. prof. zw. dr. hab.
Bronisława Sitka, prof. dr. hab. Józefa Knapa, prof. dr.
hab. Stanisława Sagana, dr. Łukasza Romana
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna
realizacji zadań samorządu terytorialnego pod red. prof.
nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, prof. dr hab. Elżbiety
Feret, prof. dr. hab. Jarosława Dobkowskiego, prof.
JUDr. Igora Palúša, CSc.
„Intercultural Communication” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
1/1/2016
„Journal of Modern Science” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
1/27/2016, 2/28/2016, 3/29/2016, 4/30/2016

The rights of migrants between the needs and capabilities
red. prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek, prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko
Wyzwania wielokulturowości w kontekście migracji do
Europy. Raport z badania pod red. dr Tomasza Wrzoska
Zarządzanie w XXI wieku – koncepcje organizacji przyszłości po red. dr Aleksandra Szejniuk,
dr Małgorzata Kaniewska
Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu
zagrożeniom bezpieczeństwa pod red. prof. zw. dr
hab. Bronisława Sitek, prof. dr hab. Józefa Knap, prof.
dr hab. Stanisława Sagana, dr Łukasza Romana
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego pod red. . prof. ndzw.
dr hab. Magdalena Sitek, . prof. dr hab. Elżbieta Feret,. prof.
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Intercultural Communication – czasopismo naukowo
dydaktyczne WSGE 1/1/2016
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo dydaktyczne WSGE • 1/27/2016 • 2/28/2016 • 3/29/2016
• 4/30/2016

– 2015–
„Socio-economic relations between Europe and Asia in the
21st century”, pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny
Sitek i mgr. Michała Łęskiego
„Statystyka i demografia... strach ma wielkie oczy”,
dr Barbara Antczak
„Efektywne sposoby pozyskiwania klienta”, dr Barbara
Antczak, prof. nadzw. dr hab. Anna AntczakBarzan
„Collective human rights in the first half of the 21st century”,
pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, Prof.
PhDr. Petera Terema, mgr Marty Wójcickiej
„Opportunities for cooperation between Europe and
Asia”, pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek
i mgr. Michała Łęskiego
„Leksykon − bezpieczeństwo − wybrane pojęcia”, pod red.
dr. inż. Pawła Chodaka
„Partycypacja społeczna w ramach organizacji społecznych
oraz ich współpraca z administracją samorządową jako

– 2015–
Socio-economic relations between Europe and Asia in the
21st century pod red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny
Sitek i mgr Michała Łęskiego
Statystyka i demografia strach ma wielkie oczy dr Barbara
Antczak
Efektywne sposoby pozyskiwania klienta dr Barbara Antczak, prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Collective human rights in the first half of the 21st century
pod red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek, Prof.
PhDr. Peter Terem, mgr Marta Wójcicka
Opportunities for cooperation between Europe and Asia
pod red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek i mgr
Michała Łęskiego
Leksykon-bezpieczeństwo-wybrane pojęcia pod red.
dr inż. Pawła Chodaka
Partycypacja społeczna w ramach organizacji
społecznych oraz ic współpraca z administracją
samorządową jako elementy kapitału społecznego
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elementy kapitału społecznego”, pod red. dr Małgorzaty
Such-Pyrgiel, prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek
„Collective human rights in the first half of the 21st century.
Suplement”, pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, Prof. PhDr. Petera Terema, mgr Marty
Wójcickiej
„Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie
zarządzania i edukacji”, pod red. prof. nadzw. dr hab.
Magdaleny Sitek i dr. Tadeusza Gracy
„Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne”, prof.
nadzw. dr hab. Magdalena Sitek, dr Małgorzata Such-Pyrgiel, dr Daniel Przastek
„Journal of Modern Science” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
1/24/2015, 2/25/2015, 3/26/2015, 4/27/2015

pod red. dr Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. ndzw.
dr hab. Magdalena Sitek
Collective human rights in the first half of the 21st century.
Suplement pod red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny
Sitek, prof. PhDr. Peter Terem, mgr Marta Wójcicka
Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie
zarządzania i edukacji pod red. prof. ndzw. dr hab.
Magdaleny Sitek i dr Tadeusza Gracy
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym
społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne
prof. ndzw. dr hab. Magdalena Sitek, dr Małgorzata
Such-Pyrgiel, dr Daniel Przastek
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo dydaktyczne WSGE • 1/24/2015 • 2/25/2015 • 3/26/2015
• 4/27/2015

– 2014–
„Stosunki międzynarodowe w Europie (1815−1918). Zarys
wykładu”, dr Wiesław Breński
„Consumer Protection-selected issues of the information
safety”, pod red. prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek,
mgr Iwony Niedziółki, mgr Aleksandry Uklei
„Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa.
Państwo − prawo − społeczeństwo”, pod red. prof.
nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, mgr Iwony Niedziółki,
mgr Aleksandry Uklei
„Mini Lexicon of Local Self-Government in Poland and European Union”, dr Wiesław Breński, dr hab. Janusz Gołota
„Jak stworzyć pozytywne wrażenie, zyskać przychylność
i spełnić oczekiwania klienta?”, dr Barbara Antczak,
prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
„Building effective customer relationships”, dr Barbara
Antczak, prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
„Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczych dla Dziewcząt w Falenicy 1959−2014. Monografia placówki”, pod
red. dr. Tadeusza Gracy i dr. Krzysztofa Dziurzyńskiego
„Myślenie filozoficzne w źródłach i w komentarzach”,
dr Dorota Łażewska
„Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu”, pod red. prof.
nadzw. dr hab. Magdaleny Sitek, mgr Iwony Niedziółki,
mgr Aleksandy Uklei
„Bazgranina Pana K.”, Sławomir Koźlak

– 2014 –
Stosunki międzynarodowe w Europie (1815-1918) Zarys
wykładu dr Wiesław Breński
Consumer Protection-selected issues of the information
safety pod red. prof. ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek,
mgr Iwony Niedziółka, mgr Aleksandry Ukleja
Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa
państwo-prawo-społeczeństwo pod red. prof. ndzw.
dr hab. Magdaleny Sitek, mgr Iwony Niedziółka, mgr
Aleksandry Ukleja
Mini Lexicon of Local Self-Government in Poland and European Union dr Wiesław Breński, dr hab. Janusz Gołota
Jak stworzyć pozytywne wrażenie, zyskać przychylność
i spełnić oczekiwania klienta? dr Barbara Antczak, prof.
nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Building effective customer relationships dr Barbara Antczak,
prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczych dla
Dziewcząt w Falenicy 1959-2014. Monografia placówki pod
red. dr Tadeusza Gracy i dr Krzysztofa Dziurzyńskiego
Myślenie filozoficzne w źródłach i w komentarzach
dr Dorota Łażewska
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu pod red. prof.
ndzw. dr hab. Magdaleny Sitek, mgr Iwony Niedziółki,
mgr Aleksandy Ukleja
Bazgranina Pana K. Sławomir Koźlak
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„Współdziałanie wyspecjalizowanych instytucji i służb Współdziałanie wyspecjalizowanych instytucji i służb
publicznych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
publicznych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
wewnętrznego na przykładzie województwa mazowiecwewnętrznego na przykładzie województwa kierokiego. Raport z badań”, prof. dr inż. hab. Jerzy Zawisza
wnik projektu prof. dr inż. hab. Jerzy Zawisza
„Journal of Modern Science” – czasopismo naukowo-dy- Journal of Modern Science – czasopismo naukowo dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
daktyczne WSGE • 1/20/2014 • 2/21/2014 • 3/22/2014
1/20/2014, 2/21/2014, 3/22/2014, 4/23/2014
• 4/23/2014
– 2013–
„Funkcjonowanie administracji publicznej − historia i stan
obecny”, pod red. dr. Wacława Brzęka, dr Kateryny
Novikovej i mgr Sylwii Ćmiel
„Dilemmas of contemporary public administration”, pod
red. dr. Wacława Brzęka, dr Kateriny Novikovej i mgr
Sylwii Ćmiel
„Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu”, pod red. dr Małgorzaty Such-Pyrgiel
„Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu”, pod
red. prof. dr. hab. Wincentego Bednarka, mgr Aleksandry Uklei
„Prawne gwarancje bezpieczeństwa”, pod red. prof. nadzw.
dr hab. Magdaleny Sitek
„Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej
Polskiej”, pod red. dr. inż. Pawła Chodaka
„The organization and functioning of the Polish security
system for cross-border crisis (studies on the quality
of security)”, prof. dr. inż. hab. Jerzy Zawisza
„Autorytet w wychowaniu i edukacji”, pod red. dr Doroty
Łażewskiej
„Bezpieczna szkoła − założenia i realia”, pod red. dr. Tadeusza Gracy
„Mini Leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej”,
dr Wiesław Breński
„Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze
w świetle prawa karnego. Analiza kazusów bankowych”,
dr Paweł Sitek
„Work 2.0 Nowhere to hide”, mgr Sergiusz Prokurat
„Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy
wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym”,
pod red. dr Anny Andrzejewskiej, prof. dr. hab. Józefa
Bednarka, mgr Sylwii Ćmiel
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– 2013–
Funkcjonowanie administracji publicznej – historia i stan
obecny pod red. dr Wacława Brzęka, dr Kateryny
Novikovej i mgr Sylwii Ćmiel
Dilemmas of contemporary public administration pod
red. dr Wacława Brzęka, dr Kateriny Novikovej
i mgr Sylwii Ćmiel
Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu
pod red. dr Małgorzaty Such-Pyrgiel
Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu pod
red. prof. dr. hab Wincentego Bednarka i mgr Aleksandry Ukleja
Prawne gwarancje bezpieczeństwa pod red. prof. ndzw.
dr hab. Magdaleny Sitek
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej
Polskiej pod red. dr inż. Pawła Chodaka
The organization and functioning of the Polish security
system for cross-border crisis : (studies on the quality
of security) prof. dr inż. hab. Jerzy Zawisza
Autorytet w wychowaniu i edukacji pod red. dr Doroty
Łażewskiej
Bezpieczna szkoła – założenia i realia pod red. dr Tadeusza
Graca
Mini Leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej
dr Wiesław Breński
Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w
świetle prawa karnego. Analiza kazusów bankowych
dr Paweł Sitek
Work 2.0 Nowhere to hide mgr Sergiusz Prokurat
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy
wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym
pod red. dr Anny Andrzejewskiej, prof. dr hab. Józefa
Bednarka, mgr Sylwii Ćmiel
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„Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane
patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni”,
pod red. dr Anny Andrzejewskiej, prof. dr. hab. Józefa
Bednarka, mgr Sylwii Ćmiel
„Filozofia bezpieczeństwa”, prof. zw. dr hab. Witold
Pokruszyński
„Statystyka… nie taki diabeł straszny”, wyd. II, dr Barbara
Antczak
„Global social problems and education in social work
[wydanie elektroniczne na CDR], Doc.PaedDr. Peter
Jusko PhD
„Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego − raport z badań”, pod kier. nauk.
dr Bożenny Barbachowskiej
„Journal of Modern Science” – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej,
1/16/2013, 2/17/2013, 3/18/2013, 4/19/2013

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane
patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni
pod red. dr Anny Andrzejewskiej, prof. dr hab. Józefa
Bednarka, mgr Sylwii Ćmiel
Filozofia bezpieczeństwa prof. zw. dr hab. Witold
Pokruszyński
Statystyka… nie taki diabeł straszny wyd. II dr Barbara
Antczak
Global social problems and education in social work
[wydanie elektroniczne na CDR] Doc.PaedDr. Peter
Jusko PhD
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu
otwockiego – raport z badań pod kierunkiem naukowym
dr Bożenny Barbachowskiej
Journal of Modern Science – czasopismo naukowo dydaktyczne WSGE • 1/16/2013 • 2/17/2013 • 3/18/2013
• 4/19/2013

– 2012–
„Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska”,
dr Krzysztofa Dziurzyńskiego
„Przestępczość nieletnich − teoria i praktyka”, pod red.
mgr Sylwii Ćmiel
„Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012”, pod red. prof.
dr. hab. Wincentego Bednarka i prof. nadzw. dr hab.
Magdaleny Sitek
„10 lat / years – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
/ University of Euroregional Economy in Józefów”,
praca zbiorowa
„Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej
na przykładzie prawa polskiego”, Katarzyna Frączak
i Maria Królikowska-Olczak
„Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII
wieku na tle powszechnym”, pod red. Jana Gancewskiego, dr. Stanisława Bułajewskiego i Andrzeja
Wałkówskiego
„National security – definitions, character, and determinants.
Studies on the quality of security”, pod red. prof. zw. dr.
hab. Bronisława Sitka i mgr Aleksandry Uklei
„Dylematy współczesnej edukacji”, pod red. dr. Krzysztofa
Dziurzyńskiego

– 2012–
Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska dr
Krzysztofa Dziurzyńskiego
Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka pod redakcją
mgr Sylwii Ćmiel
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 pod red. prof.
dr. hab.Wincentego Bednarka i prof. ndzw. dr hab.
Magdaleny Sitek
10 lat / years – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej / University of Euroregional Economy in Józefów
praca zbiorowa
Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego Katarzyna Frączak
i Maria Królikowska – Olczak
Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII
wieku na tle powszechnym pod red. Jana Gancewskiego,
dr Stanisława Bułajewskiego i Andrzeja Wałkówskiego
National security – definitions, character, and determinants.
Studies on the quality of security pod red. prof. zw.
dr hab. Bronisława Sitka i mgr Aleksandry Ukleja
Dylematy współczesnej edukacji pod red. dr Krzysztof
Dziurzyński
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Uroczyste otwarcie konferencji naukowej
Grand opening of the scientific conference

Konferencje naukowe zorganizowane
przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej
w latach 2013−2017

Scientific conferences organized by WSGE
in 2013–2017

Konferencje naukowe zorganizowane przed 2013 rokiem
przedstawione są w książce „10 lat/years Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi”.

The scientific conferences organized before 2013 are
introduced in the book „10 lat/years Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi”.

– 2017 –
8.02.2017 − Konferencja Naukowa „Wyzwania demografii we współczesnym państwie”
PANELE:
Polityka społeczna Polski i UE a kwestie bezpieczeństwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu demograficznego
Wyzwania edukacyjne i socjologiczne w dobie kryzysu
demograficznego

– 2017 –
8.02.2017 Scientific Conference “Demography challanges in the modern country”
PANELS:
Social politics of Poland and EU, and security aspects
Human resources managing during the demographic crisis
Educational and sociological challanges during the demographic crisis

11−12.04.2017 − Konferencja Naukowa „RODO 2017
Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji
inspektora danych osobowych w Państwowej Straży
Pożarnej w świetle RODO”
Konferencja naukowo-szkoleniowa była odpowiedzią na
faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie. Geneza konferencji wynikła
z faktu opublikowania nowego rozporządzenia i dyrektywy
o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne
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11–12.04.2017 – Scientific Conference “RODO 2017
Personal data security in the State Fire Service in the
light of RODO”
Scientific-instructional conference was the answer
for the real need for information connected with law
changes.
The genesis of the conference was the effect of publishing new directive about personal data privacy. New
legal acts are one of the most awaited documents of the
European economic law, which have been created for more
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z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa
gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata.
Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami
członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad,
zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie
jednakowe dla krajów Unii Europejskiej.
25.04.2017 − IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej
równowagi”
Współczesna rzeczywistość/cywilizacja to w swoisty
sposób świat stechnicyzowany, zautomatyzowany i zinformatyzowany. Nowe technologie wydają się uzupełniać,
a nawet zastępować człowieka, który stopniowo funkcjonuje
dziś zgodnie z zasadami pracy dobrze wydajnej maszyny.
Technocentryzm jednak, jak sądził M. Heidegger, to klęska
człowieka i jego kultury. Stechnicyzowany świat prowadzi
do zacieśnienia horyzontów myślowych, zubożenia języka,
uniformizacji gustów oraz standaryzacji wyobraźni. Redukcja
treści humanistycznych w obszarze edukacji powoduje, że
uczeń staje się raczej dobrze wytresowanym zwierzęciem,
„a nie człowiekiem dla celów ludzkich wychowanym”
(J.Wł. Dawid).
PANELE:
Humanistyka a cywilizacja techniczna
Edukacja a humanistyka i cywilizacja techniczna
Cywilizacja techniczna w humanistyce
24.05.2017 − Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby
ludzkie w organizacji przyszłości
Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania i promowania człowieka
w organizacji jako najwyższej wartości. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce, jak i na świecie są niezwykle
dynamiczne, a zatem wymuszają notoryczny rozwój, który
nie opiera się na schematach. W związku z tym należy
zadać pytania: Czego uczyć w dziedzinie zarządzania?; Jak
będą wyglądały organizacje przyszłości?; a także Jakich
pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne?
Konieczne wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat
wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

than four years. The intention and the main aim of the
regulation is to provide an unrestrained personal dataflow
between the member states and introducing the regulations, which would normalize personal data processing
in all EU countries.
25.04.2017 – IV International Scientific Conference „Humanistic education in the technical civilization of XXI century. In search of the pedagogical
balance”
Mordern reality/civilization is, in some way, a technicized, automatized and computerized. New technologies
seem to complement or even replace human, who seem
to function like a very efficient machine. Taking technics
into the centre of a civilization is, like M. Heidegger
claimed, a disaster of human and their culture. The
technicized world leads to the restriction of the horizons,
impoverishment of the language, uniformization of tastes
and standardization of the imagination. The reduction
of humanistic contents in education leads a student to
become rather well drilled animal than “a man brought
up for human aims” (J. Wł. Dawid)
PANELS:
Humanistics and technical civilization
Education relating to humanism and the technical civilization
Technical civilization in humanistics
24.05.2017 – Management in XXI centrury. Human
resources in the organization of the future.
Management is an area, which requires responsibility and creativity and promoting human as the highest
value in the organization. Changes in Poland and in
the world are very dynamic so they force notorious
development, which is not based on patterns. Hence,
we should pose the questions: What we should teach
about management?; What the future organizations will
look like?; Which employees the intelligent organizations
will need? It seems necessary to answer the question
about mutual connections in developing the structures
in future organizations.
PANELS:
Social Responsibility of Business. Managing the Organization. Communication in organizations.
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PANELE:
Importance of enterprise innovativeness. Human Resources
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Zarządzanie Orga- Management. Role of negotiations on the competitive market.
nizacją. Istota Komunikacji w organizacjach
31.05.2017 – Diversity management in the V4 counZnaczenie Innowacyjności przedsiębiorstw. Zarządzanie Za- tries as an answer for demographic changes
sobami Ludzkimi. Rola negocjacji na konkurencyjnym rynku
The aim of the conference is to raise awareness
of Visegrad Group countries about diversity and
31.05.2017 − Diversity management in the V4 coun- diversity management for solving the work market
problems.
tries as an answer for demographic changes
Celem konferencji było zwiększenie świadomości kraDuring the conference were presented the results
jów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie różnorodności of the research about regional differences, the effects of
i zarządzania różnorodnością w kwestii rozwiązywania implementing diversity politics and determining the best
problemów na rynku pracy. Podczas konferencji zostały activities to spread the idea among partners.
zaprezentowane wyniki badań na temat uwarunkowań PANELS:
regionalnych, efektów wdrożenia konkretnych polityk Diversity management in Czech Republic
i określenia najlepszych praktyk w celu rozpowszechnienia Diversity management in Slovakia
Diversity management in Poland
ich wśród partnerów.
Diversity management in Hungary
PANELE:
Zarządzanie różnorodnością w Czechach
Zarządzanie różnorodnością na Słowacji
01.06.2017 – International Conference of Human
Zarządzanie różnorodnością w Polsce
Rights „Needs as a modern determinant of the content
Zarządzanie różnorodnością na Węgrzech
of human rights”
Dogmatic intellectualisation about human rights in
01.06.2017 − Międzynarodowa Konferencja Praw connection with their history become much less underCzłowieka „Potrzeby jako współczesny determinant standable to the young generation. Increasing part of
treści praw człowieka”
modern society starts thinking in the category of needs.
Dogmatyczne rozważania nad prawami człowieka Many political parties build their offer on defining and
w powiązaniu z ich historią stają się coraz mniej zrozumiałe satisfying the social needs. Hence, it is necessary to reflect
zwłaszcza dla młodego pokolenia. Coraz większa część po- interdisciplinary upon the impact of the individual and
nowoczesnego społeczeństwa zaczyna myśleć kategoriami social necessities on the understanding of the content of
potrzeb. Liczne partie polityczne budują swoją ofertę właśnie the human rights.
na definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stąd PANELS:
konieczne jest uczynienie interdyscyplinarnej refleksji nad Security as a basic human need in the postmodern era
wpływem potrzeb jednostki i społeczeństwa na zrozumienie Human needs and the quality of law
Human needs – a reflection of the old and new world
treści praw człowieka.
PANELE:
Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka
w erze postmodernistycznej
Potrzeby człowieka a jakość prawa
Potrzeby człowieka − odbicie starego i nowego świata



– 2016 –
– 2016 –
7.02.2016 – Scientific Conference „Crisis and progress
7.02.2016 − Konferencja Naukowa „Kryzys a postęp
w życiu społeczno-kulturowym, politycznym i gospo- in social, cultural, political and economic life of Europe
of XXI century”
darczym Europy XXI wieku”
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PANELE:
Kryzys a/i postęp społeczno-kulturowy (edukacyjny, demograficzny, wartości)
Kryzys a/i postęp polityczno-gospodarczy (bezpieczeństwo,
ekonomia, zarządzanie)

PANELS:
Crisis and progress in social, cultural life (educational,
demographic, values)
Crisis and progress in political and economic life (security,
economy, management)

16.03.2016 − Konferencja Naukowa „Wymiary życia
społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI”
PANELE:
Struktura socjodemograficzna kraju. Starzenie się społeczeństwa. Niż demograficzny i jego konsekwencje w Polsce
i UE. Rodzina, jej przemiany i miejsce we współczesnym
społeczeństwie
Zmiany w polskiej edukacji i szkolnictwie. Edukacja pozaformalna
Nierówności i hierarchie społeczne w Polsce. Zmiany
poziomu życia. Bezrobocie, prekariat a współczesna niestabilność pracy
Systemy wartości, moralność i religia w społeczeństwie
późnej nowoczesności. Wymiar kulturowy i media
Ruchy społeczne. Samorząd a społeczność lokalna, partycypacja, samoorganizacja
Bezpieczeństwo w kontekście politycznym, społecznym
i humanitarnym. Zagrożenia cywilizacyjne. Peryferie. Rozwój stały w Polsce

16.03.2016 – Scientific Conference „Aspects of
life of Polish society in the second decade of XXI
century”
PANELS:
Socialdemographic structure of the country. Ageing of the
society. Baby bust and its consequences in Poland and EU.
Family and its changes and place in the modern society;
Changes in Polish education. Informal education;
Inequality and social hierarchy in Poland. Changes of the
level of life.
Unemployment, precariat and modern instability of work;
Value system, morality and religion in the society of late
modernism. Cultural aspect and media;
Social movements. Local government and local society,
patricipation, self-organization;
Security in the political, social and humanitarian context.
Civilization dangers. Outskirts. Permanent development
in Poland.

20.04.2016 − III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobre praktyki w edukacji a jakość kształcenia
i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych”
PANELE:
„Dobre praktyki” w edukacji dorosłych (koncepcje, realizacja, efekty)
„Dobre praktyki” w edukacji dzieci i młodzieży (koncepcje,
realizacja, efekty)
Jakość kształcenia – co to jest i jak ją zmierzyć?
18.05.2016 − II Konferencja Naukowa „Zarządzanie
w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania”
PANELE:
Przedsiębiorczość – mikroprzedsiębiorczość w regionie
Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw
Kapitał intelektualny w organizacji
CSR – wyzwanie dla organizacji na rynku
Rola technologii informacyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

20.04.2016 – III Internartional Scientific Conference
„Good practices in education and the quality of education and bringing-up children, youth and adult”
PANELS:
„Good practices” in adult education (conception, realisation, effects);
„Good practices” in children and youth education (conception, realisation, effects);
Quality of education – what is this, how to mesure it ?
18.05.2016 II Scientific Conference “Management
in the 21st century. In search of modern management
concepts”
PANELS:
Entrepreneurship – micro-enterprises in the region;
Importance of enterprise innovation;
Intellectual capital in the organization;
CSR – a challenge for organizations on the market;
The role of information technology in business operations.
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Wykład o polskim folklorze
Lecture on Polish folklore

6−7.06.2016 − XVI Międzynarodowa Konferencja
Praw Człowieka „Prawa człowieka pomiędzy potrzebami a możliwościami państwa i społeczności międzynarodowej. Dyskusje nad prawami człowieka inspirowane
współczesnymi migracjami”

6-7.06.2016 XVI International Conference on Human
Rights “Human rights between the needs and capabilities of the state and the international community.
Debates on human rights inspired by contemporary
migration”

3.09.2016 − II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pn. „Polska a unia bankowa”
Celem konferencji była identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym.
Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym
oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy
sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla
Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń.
Konferencja przyczyniła się do zintegrowania środowiska
naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer
nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym. Ponadto konferencja była
forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych,
a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków zajmujących
się sektorem bankowym.

3.09.2016 – II Polish Scientific Conference “Poland
and banking union”
The purpose of the conference was to identify the
challenges, threats and opportunities facing the Polish
banking sector. In addition, an attempt to verify reforms
in the banking sewctor and the exchange of experience
in the end of the banking sector reform, as well as the
identification of prospects for Poland, identify emerging
opportunities and threats. The conference has contributed
to the integration of the scientific and banking community, which will have implications for the transfer of
new solutions as well as building of new thinking after
the financial crisis.
In addition, the conference was a forum for the exchange
of knowledge and opinions of the scientific community,
but also the views and experiences of practitioners dealing
16.09.2016 − IV Konferencja Samorządu Terytorial- with the banking sector.
nego „Wydawanie aktów administracyjnych jako forma
prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego”
16.09.2016 – IV Conference on Local Community
Celem konferencji było przedstawienie aktualnego “Issuing Administrative Acts As Legal Tasks Of Local
stanu prawnego oraz orzecznictwa i poglądów nauki w te- Government”
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macie prawnych skuteczności prawnych form działania
administracji stosowanych w realizacji zadań samorządu
terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznań
społeczno-gospodarczych współczesnej Europy, takich
jak absorpcja środków europejskich, prywatyzacja zadań
publicznych, outsourcing oraz nowoczesne modele zarządzania sprawami publicznymi.
PANELE:
Dyskusja na temat stanowienia, stosowania i jakości prawa
miejscowego między praktykami
Prawne formy działania współczesnej administracji samorządowej wobec wyzwań społeczno-gospodarczych Europy
Wydawanie aktów administracyjnych a skuteczna realizacja
zadań samorządu terytorialnego
10.10.2016 − II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pn. „Problematyka polskiego pieniądza”
Geneza konferencji wynikła z szerokiej dyskusji nad
przyszłością polskiego pieniądza.
Celem konferencji była systematyzacja wiedzy oraz
wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, w szczególności zidentyfikowanie szans, zagrożeń
i powiązań z gospodarką. Konferencja przyczyniła się do
zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co
miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również
budowanie nowego myślenia o bezpieczniejszym środku
płatniczym dziś i jutro.
12.10.2016 − I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„The Future of Europe”
Po 60 lat od II wojny światowej Europa staje na nowo
przed dylematem budowy wspólnego domu czy też powrotu
do państw narodowych i ewentualnej groźby demontażu
ładu europejskiego. W tym czasie urodziły się trzy nowe
pokolenia Europejczyków pozbawionych pamięci okrucieństwa wojny. Z tej perspektywy warto jednak podjąć
dyskusję nad przyszłością Unii Europejskiej czy też całej
Europy. Konieczne jest na nowo zdefiniowanie, czym jest
Europa.
Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania:
Jak daleko sięgają interesy polityczne i ekonomiczne
UE? Kto ma decydować o przyszłości Europy? Jakie są
korzenie kultury europejskiej? To ostatnie pytanie jest
zasadniczo istotne z perspektywy napływu do Europy

The aim of the conference was to present the current
state of law and jurisprudence on the legal effectiveness of
the legal form of administration in carrying out the tasks of
local government with special emphasis on: socio-economic
challenges of contemporary Europe, such the absorption of
European funds, privatization of public tasks, outsourcing,
modern models of governance.
PANELS:
Discussion on the establishment, application and quality
of local law between practitioners
The legal forms of operation of modern self-government
administration in the face of the socio-economic challenges
of Europe.
Issuing administrative acts and effective implementation
of the tasks of local self-government.
10.10.2016 – II Polish Conference “Issues of Polish
money”
The origin of the conference resulted from wide discussion on the future of Polish money.
The purpose of the conference was to systematise
knowledge and exchange experiences in the field of Polish monetary policy, in particular to identify opportunities,
threats and links with the economy. The conference has
helped to integrate the scientific and banking community,
which has had an impact on the transfer of new solutions as well as building a new mindset on safer payment
nowadays and in the future.
12.10.2016 – I International Conference “The Future
of Europe”
After 60 years since the Second World War, Europe
faces again the dilemma of building a common home
or return to national states and the possible threat of
dismantling the European order. At that time, three new
generations of Europeans deprived of memory the horrors of war were born. From this perspective, it is worth
to take under consideration the future of the European
Union and the whole Europe. It is necessary to re-define
what Europe is.
The aim of the conference is to answer some of the
questions. How far do its political and economic interests reach? Who should decide on the future of Europe?
What are the roots of the European culture? This last
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dużej ilości uchodźców z państw o odmiennej kulturze.
Wzbudza to lęk przed obcym i stawia nowe wyzwania
przed całą klasą polityczną.
PANELE:
Włosko-polskie stosunki historyczne
Społeczne wyzwania Europy
Ekonomiczne wyzwania Europy
Polityczne wyzwania Europy

question is essentially important from the perspective
of the influx into Europe a large number of refugees
from countries of different cultures. This raises the fear
of strangers and poses new challenges for the entire
political class.
PANELS:
Italian-Polish historical relations
Social challenges of Europe
Economic challenges of Europe
Political challenges of Europe
18.10.2016 – IX National Conference on Security
“Modern IT tools in counteracting security threats”
The mission of the Conference was to discuss the
potential for security support with the help of the latest
information technology in the context of current threats:
especially in the area of cyberspace, the security of information systems used by state and local government
authorities, health security, in the context of increasing
personal mobility in connection with the organization of
mass events that increase the risk of migrating infectious
and large-scale epidemics, the control of illegal immigration, the use of modern IT tools in identifying hazards,
analysis for state administration bodies responsible for
state security.
PANELS:
Contemporary threats to Poland’s national security
Causes of illegal immigration and proposals for action to
limit the phenomenon
Proposed action to improve Poland’s national security in
the light of current threats
Possibilities of modern IT tools in the field of identification of
offenders and conducting operational and criminal analyzes
Economics and security in modern circumstances

18.10.2016 − IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Bezpieczeństwa „Nowoczesne narzędzia
informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”
Misją konferencji było przeprowadzenie rozważań na
temat możliwości wsparcia bezpieczeństwa za pomocą
najnowszych technologii informatycznych w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności w obszarze
cyberprzestrzeni, zwłaszcza bezpieczeństwa systemów
informatycznych stosowanych przez urzędy państwowe
i samorządowe, bezpieczeństwa zdrowotnego, w kontekście
zwiększenia się ruchu osobowego w związku z organizacją imprez masowych, które zwiększają ryzyko migracji
chorób zakaźnych i wywołania epidemii na szeroką skalę,
kontroli nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania
nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji
zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów
administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
PANELE:
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Polski
Przyczyny występowania nielegalnej imigracji oraz propozycje działań umożliwiających ograniczenie zjawiska
Propozycja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa narodowego Polski w świetle aktualnych zagrożeń
Możliwości nowoczesnych narzędzi informatycznych
w zakresie typowania sprawców przestępstw oraz wykonywania analiz operacyjnych i kryminalnych
Ekonomia a bezpieczeństwo we współczesnych uwarunkowaniach
– 2015 –
– 2015 –
2.06.2015 − IV edycja międzynarodowej konferencji
2.06.2015 – IV International Conference on Europepoświęconej stosunkom euroazjatyckim w XXI wieku Asia in XXI century “Opportunities for cooperation
Opportunities for cooperation between Poland and Asia between Poland and Asia”
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PANEL:
Perspektywy współpracy ekonomicznej, społecznej,
politycznej czy kulturalnej
4.09.2015 − Międzynarodowa Konferencja „25 lat
samorządu w Polsce”
PANELE poświęcone były porównaniom osiągnięć Polski
na tle Europy w dziedzinie samorządowości, podsumowaniu minionego ćwierćwiecza oraz zbadanie szans i zagrożeń, z którymi lokalne władze będą musiały się zmierzyć
w przyszłych latach.

PANELS:
Perspectives of economic, social, political and cultural
cooperation.

6.10.2015 − VIII Ogólnopolska Konferencja na temat
Bezpieczeństwa „Udział nowoczesnych rozwiązań
w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń”
PANELE:
Nowe zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce
Bezpieczeństwo granic w kontekście nielegalnej emigracji
Bezpilotowe statki powietrzne – status prawny, konstrukcje
i zastosowanie
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w świetle aktualnych trendów IT i poczucie bezpieczeństwa w środowisku
cyfrowym
– 2014 –
26.02.2014 − Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania polskich rodzin w XXI wieku
PANELE:
Uwarunkowania społeczne funkcjonowania polskich rodzin
Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania polskich
rodzin
Uwarunkowania prawne funkcjonowania polskich rodzin

6.10.2015 – VIII Conference on Security “Participation of modern solutions in ensuring Poland’s security
in the light of current threats”
PANELS:
New threats to national security;
Preventing and combating crime in Poland;
Border security in the context of illegal immigration;
Unmanned aerial vehicles – the legal status, design and
application;
Dangers of information security in light of current IT trends
and sense of security in the digital environment.

4.09.2015 – International Conference „25 Years of
Local Government in Poland”
PANELS were devoted to compare the achievements of
Poland against Europe in the field of self-government,
sum up the past 25 years and exploring the opportunities and threats that local authorities will face in the
5.10.2015 − I Ogólnopolska Konferencja Naukowa upcoming years.
5.10.2015 – I Scientific Conference “Issues of Polish
„Problematyka polskiego pieniądza”
money”
– organized by Faculty of Law and Administration
Konferencja została zorganizowana przez Wydział
Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarzą- of the University of Finance and Management in Warsaw
dzania w Warszawie wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki together with the University of Euroregional Economy in
Józefów.
Euroregionalnej w Józefowie.
The aim of the conference was to systematise knowledge
Celem konferencji była systematyzacja wiedzy oraz wyand
exchange experiences in the field of Polish monetary
miana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej,
jak również wskazanie perspektyw dla polskiej złotówki policy, as well as to identify prospects for the Polish zloty
w kontekście integracji europejskiej, zidentyfikowanie in the context of European integration, identify emerging
opportunities and threats.
pojawiających się szans i zagrożeń.

– 2014 –
26.02.2014 – Social, legal and economic determinants
of the functioning of Polish families in the 21st century
PANELS:
Social conditions of the functioning of Polish families
Economic conditions of functioning of Polish families
Legal conditions of functioning of Polish families
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7.04.2014 − Międzynarodowa konferencja „Koncepcje
nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie LLL w latach 2014−2020”
PANELE:
Dziedzictwo Lifelong Learning
Aktualne problemy andragogiki − między teorią i praktyką
edukacji dorosłych. Case study
Najnowsze trendy w edukacji dorosłych. Procesy internacjonalizacji wykształcenia
Nowe technologie w edukacji dorosłych. W poszukiwaniu
innowacji. Case study

7.04.2014 – International Conference “Concepts of
modern adult education. LLL Strategies 2014–2020”
PANELS:
Lifelong Learning Heritage
Current problems of andragogy – between the theory and
practice of adult education. Case study
Recent trends in adult education. Processes of internationalization of education.
New technologies in adult education. In search of innovation. Case study

5.09.2014 − III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Innow@cja – Administracja. Bezpieczeństwo
informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji
PANELE:
Informacja podstawą funkcjonowania samorządów
Informacja a bezpieczeństwo

5.09.2014 – III International Conference Innov@tion
– Administration. Information security – challenges for
the economy and administration
PANELS:
Information as basis for the functioning of local governments
Information and security

24-25.04.2014 – Second International scientific and
24−25.04.2014 − Second International scientific and practical conference “Public Administration and Lopractical conference „Public Administration and Local cal Government: the Challenges and their Solutions”
PANELS:
Government: the Challenges and their Solutions”
Theoretical and methodological basis for the formation of
PANELE:
Teoretyczne i metodyczne podstawy tworzenia administracji public administration and local government.
Public policy in the areas of national, regional and sectoral
publicznej i samorządu terytorialnego
Polityka publiczna w zakresie zarządzania krajowego, management.
Management and administration, public administration
regionalnego i sektorowego
Zarządzanie i administracja, administracja publiczna i sa- and local government.
Information-technological support of government and
morząd lokalny
Wsparcie informacyjno-techniczne administracji rządowej local government.
Transportation management and transportation infrai samorządowej
structure
in the region.
Zarządzanie transportem i infrastruktura transportowa
w regionie
14.05.2014 – Scientific Conference”Management in
14.05.2014 – Konferencja Naukowa „Zarządzanie XXI century”
PANELS:
w XXI wieku”
Shaping organizational culture
PANELE:
Importance of enterprise innovation
Kształtowanie kultury organizacyjnej
Knowledge management in organizations
Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw
Negotiation is the foundation of the organization
Zarządzanie wiedzą w organizacjach
The
role of control, controlling and audit in the manageNegocjacje podstawą funkcjonowania organizacji
ment
of the organization
Rola kontroli, controllingu i audytu w zarządzaniu
Marketing as a source of competitive advantage in the
organizacją
market
Marketing źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku
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Informacja w edukacji
Informacja a prawo
Informacja podstawą rozwoju ekonomicznego

Information in education
Information and law
Information as the basis of economic development

20.10.2014 − VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”
PANELE:
Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa
i jakość życia obywateli
Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.
Współpraca i koordynacja służb
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej.
Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa dla
członków Unii Europejskiej

20.10.2014 – VII Scientific Conference “Security and
economic development and quality of life in the light
of internal and external threats”
PANELS:
Economic development as a guarantee for state security
and quality of life of citizens.
Transformation of modern security threats. Cooperation
and coordination of services.
Energy security of Poland and the European Union. Internal and external security threats for members of the
European Union.

28.10.2014 − III Konferencja Międzynarodowa
„Europe and Asia challenges of the 21st century − subtitle:
Socio-economic relations”
PANELE:
Transfer wiedzy i technologii
Perspektywy współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej
– 2013 –
26.02.2013 – Konferencja Naukowa „Rozwój społeczny a wykluczenie”
PANELE:
Zmiana społeczna, rozwój społeczny a postęp społeczny.
Wykluczenie społeczne a wyzwania integracyjne Wykluczenie cyfrowe
Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo
Polityka społeczna (państwowa i samorządowa). Jakość
życia, jakość edukacji, jakość pracy

28.10.2014 – III International Conference Europe and
Asia challenges of the 21st century – subtitle: Socioeconomic relations”
PANELS:
Transfer of scientific and technological ideas
Prospects for the economic, political and cultural development
– 2013 –
26.02.2013 – Scientific Conference “Social development and exclusion”
PANELS:
Social change, social development and social progress. Social exclusion and integration challenges. Digital exclusion.
Sustainable development and security.
Social policy (of the state and local). Quality of life, quality
of education, quality of work.

4.04.2013 − First Conference of Visegrad Countries
on the Role and Importance of Economic Diplomacy
Konferencja zorganizowana pod patronatem premiera
Czech Petr Necas.
Celem konferencji było rozważanie ekonomicznych
aspektów polityki zagranicznej i dyplomacji ekonomicznej
jako czynników prorozwojowych w gospodarkach krajów
Grupy Wyszehradzkiej oraz jako czynników umożliwiających współpracę w poszukiwaniu sposobów wykorzystania
potencjału dyplomacji ekonomicznej w celu zapewnienia

4.04.2013 – First Conference of Visegrad Countries
on the Role and Importance of Economic Diplomacy
Under the auspices of the Czech Prime Minister Petr
Necas.
The purpose of the conference was to consider
the economic aspects of foreign policy and economic
diplomacy as pro-development factors in the economies of the Visegrad Group countries and as factors facilitating cooperation in the search for ways
to exploit the potential of economic diplomacy to
ensure continued and stable economic growth. The
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stałego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Konferencja
była miejscem omówienia wyników badań teoretycznych
i praktycznych, inicjując długoterminową współpracę
uczelni z krajów V4.

conference was the venue for discussing theoretical
and practical research, initiating the long-term collaboration of V4 universities.

3.06.2013 − Konferencja Naukowa „Problemy energetyczne Europy i Azji”
PANELE:
Inwestycje w branżę energetyczną
Technologie w branży energetycznej
Aspekty prawne rozwoju sektora energetycznego
Aspekty etyczne

3.06.2013 – Scientific Conference “Energy problems
in Europe and Asia”
PANELS:
Investments in the energy industry
Technologies in the energy industry
Legal aspects of development of the energy sector
Ethical Aspects

6 .09.2013 − Międzynarodowa Konferencja „Dylematy
współczesnej administracji”
PANELE:
Administracja i jej problemy oraz dylematy w teorii
Administracja i jej problemy w praktyce
Administracja i jej problemy – propozycje rozwiązań
Aktualne problemy administracji publicznej
Różne oblicza administracji publicznej

6.09.2013 – International Conference “Dilemmas of
modern administration”
PANELS:
Administration and its problems and dilemmas in theory
Administration and its problems in practice
Administration and its problems – possible solutions
Current problems of public administration
Different faces of public administration

20.05.2013 – Scientific Conference “Authority in
20.05.2013 − Konferencja Naukowa „Autorytet w edu- education and upbringing – interdisciplinary view”
kacji i wychowaniu – spojrzenie interdyscyplinarne” PANELS:
School (primary/secondary education and higher educaPANELE:
tion) and authorities
Szkoła (oświata i szkolnictwo wyższe) i autorytety
Family and authorities
Rodzina i funkcjonujące w niej autorytety
Grupa rówieśnicza jako alternatywne źródło autorytetów Peer group as an alternative source of authority
Społeczność lokalna (wspólnota terytorialna) i funkcjonujące The local community (territorial community) and the
authorities
w niej autorytety
Media (kultura popularna, autorytety w cyberprzestrzeni, Media (popular culture, cyberspace authorities, network)
and authority creation
w sieci) a kreacja autorytetów
Religia, duchowość, kościół jako źródło powstawania Religion, spirituality, church as a source for the emergence
and consolidation of authority
i utrwalania autorytetów
Place of authority in the knowledge society
Miejsce autorytetu w społeczeństwie wiedzy
Wielokulturowość a wielość autorytetów. Konkurencja czy Multiculturalism and a multitude of authorities. Competition or Complementarity.
uzupełnianie się
Authorities of virtual society
Autorytety społeczeństwa wirtualnego

3-5.10.2013 – I International Conference “Innovative
3−5.10. 2013 − I Międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Innovative techologies in Secondary and Higher techologies in Secondary and Higher Education of
Modern Europe”
Education of Modern Europe”
Coorganizer: College of Economics, Humanities and
Współorganizator konferencji: College of Economics,
Humanities and Engineering. Miejsce obrad: Rivne, Ukraina. Engineering. Venue: Rivne Ukraine
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09–10.10.2013 − Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa, identyfikacja
zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne”
Miejsce obrad: Centrum Szkolenia Straży Granicznej
w Kętrzynie
PANELE:
Kulturowo-społeczne oblicze korupcji
Korupcja a funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa
Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji
5.11.2013 – Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo
w dobie kryzysu”
Miejsce obrad: Komenda Główna Policji
PANELE:
Bezpieczeństwo jednostki i bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo ekonomiczne i strukturalne
14.12.2013 − III Konferencja − „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”
Miejsce obrad: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Otwocku
PANELE:
Rola współpracy biznesu i nauki w dziedzinie badań
i innowacji
Potrzeba edukacji przedsiębiorczości
Perspektywy finansowe na lata 2014–2020 ze środków UE

Programy europejskie
Uczelnia w Józefowie od samego początku aktywnie
działa na polu współpracy międzynarodowej, wykorzystując
do swojej działalności programy europejskie. Najszerzej
stosowany jest Program „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 2004/2005
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 innych europejskich uczelniach i uzyskanie
wspólnego dyplomu tych uczelni. W roku akademickim

09–10.10.2013 International Conference “Corruption
and State Security, Hazard Identification and AntiCorruption Strategies”
Venue: Border Guard Training Center in Kętrzyn
PANELS:
The culturally-social face of corruption
Corruption and the functioning of institutions responsible
for state security
Criminal-legal aspects of combating corruption
5.11.2013 – Scientific Conference “Security in times
of crisis”
Venue: Police Headquarters
PANELS:
Individual security and social security
Economic and structural security
14.12.2013 – III Conference “Modern Technologies
for Mazovia”
Venue: Otwock Youth Cultural Center
PANELS:
The role of business and research cooperation in research
and innovation
The need for entrepreneurship education
Financial Perspective for 2014–2020 within EU funds

European programs
The University in Józefów from the very beginning acts
actively on the field of international cooperation, using to
its activity European programs. The program being used
the widest is the “Erasmus+” Program, which enables
students and academic staff exchange with many science
centres from abroad. Within this program the University
also sends students for practises to the international institutions. In the academic year 2004/2005 the University
won the competition for the realisation of the European
projects within the Program “Leonardo da Vinci”. These
projects enabled our students interning in Italy, and in the
future studying at several other European universities and
receiving joint diploma of these universities. In the academic
year 2006/2007 there has been realised the next European
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Rektor dr Tadeusz Graca podczas konferencji
Rector Tadeusz Graca, Ph.D. during the
conference

2006/2007 realizowany był następny europejski projekt
− „Lingua in Piazza”, dzięki któremu kadra dydaktyczna
Uczelni mogła zdobywać umiejętności językowe za granicą.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej realizuje także
programy europejskie należące do Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Uczelnia w latach 2008−2012 zrealizowała
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 było 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 odbywały 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 Spo-
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project “Lingua in Piazza”, which enabled the teaching staff
of the University receiving language skills abroad.
WSGE realises also the other European programs
belonging to the Human Capital Operational Programme.
The University in 2008-2012 was realising the project no. 2/
POKL/4.1.1/2008, titled “Building of the science development
potential of the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy within the Human Capital Operational
Programme co-financed by the European Union from the
funds of the European Social Fund”. The aim of this project
was to enhance the intellectual potential of the University,
including the academic staff and students, through the
rich offer of trainings, workshops, postgraduate studies
and co-financed student work practises.
In 2010–2014 studies on the major „environment preservation” with holiday practises for students took place. They
were realised within the project no. 2/POKL/4.1.1/2009, titled “Increasing the quality of services and stronger linkage
with the necessities of the work market and the economy
based on the knowledge of the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy within the Human Capital
Operational Programme co-financed by the European Union from the funds of the European Social Fund”. Additionally, thanks to this project the University could open the
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łecznego. Ponadto dzięki temu projektowi Uczelnia mogła
otworzyć biuro ds. osób niepełnosprawnych, ułatwiające
naukę studentom niepełnosprawnym, oraz prowadzić
szkolenia z autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
i zarządzania stresem, które pomogą studentom Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej wejść na rynek pracy
z umiejętnościami niezbędnymi w każdej organizacji.
Uczelnia w terminie 23−31 sierpnia 2012 roku dzięki
wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
realizowała projekt pt. „CESS − Central European Summer
School” polegający na realizacji Środkowo-Europejskiej
Letniej Szkoły (Central European Summer School 2012 − CESS
2012) z udziałem młodzieży i wykładowców z Czech, ze
Słowacji, z Ukrainy, Węgier oraz Polski. Naszymi partnerami byli: Faculty of Political Science and International
Relations, Matej Bel University in Banská 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 oraz Nepalu. Szkoła realizowana
była dzięki wsparciu projektu utworzonego przez Grupę
Wyszehradzką (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) mającego
na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw.
Od sierpnia 2016 do lipca 2017 roku realizowany był
projekt finansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Diversity management in the V4 countries
as an answer for demographic changes”. Leaderem projektu
(pomysłodawcą) była Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, partnerami zaś byli: College Of International
and Public Relations Prague, University of Szeged, Faculty
of Political Science and International Relations Matej Bel
University oraz Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities. Projekt
miał na celu zwiększenie świadomości członków grantu na
temat różnorodności i zarządzania różnorodnością w kwestii
rozwiązywania problemów na rynku pracy. Efektem prac
ma być rozwój krajów Grupy Wyszehradzkiej i wzrost ich
konkurencyjności w Unii Europejskiej. W szczególności
projekt zwiększa świadomość partnerów (pracodawców,
menedżerów, specjalistów HR, studentów) na temat znaczenia
różnorodności. Współpraca międzynarodowa pomaga zbadać
uwarunkowania regionalne, efekty wdrożenia konkretnych
polityk i określenie najlepszych praktyk w celu rozpowszechnienia ich wśród partnerów.

office for disabled people, facilitating studies of
disabled students and conduct trainings about selfpresentation, interpersonal communication and stress
management, which would help WSGE students enter
the work market with the skills necessary in the each
organization.
On 23-31 August 2012, thanks to the support of the
International Visegrad Fund, the University realised
the project titled “CESS – Central European Summer
School” consisting in realisation of Central European
Summer School 2012 – CESS 2012 with the participation
of youth and lecturers from Ucraine, Hungary, Slovakia,
Czech Republic and Poland. 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 (Ucraine) and the
lecturers from Hungary. Youth from Philippines, India,
Bangladesh and Nepal was also present. The School
has been realized thanks to the support of the project
created by the Visegrad Group (Poland, Czech Republic,
Hungary, Slovakia) aiming financial supporting of the
international initiatives.
From August 2016 to July 2017 the project financed from
International Visegrad Fund titled „Diversity management
in the V4 countries as an answer for demographic changes”
was realized. The leader of the project was WSGE and
the partners were: College Of International and Public
Relations Prague, University of Szeged, Faculty of Political
Science and International Relations Matej Bel University
and the Academician Stepan Demianchuk International
University of Economics and Humanities. The aim of the
project was to increase the awareness of the grant participants on the diversity and the diversity management
for solving the problems of the work market. The effect
of the work is to be the development of the countries of
Visegrad Group and the growth of competitiveness in
the European Union. The project increases in particular
the awareness of the partners (employers, managers,
HR specialists, students) on the importance of the diversity.
The international cooperation would help researching the
regional conditionings, the effects of implementing different policies and determining the best activities to diffuse
them among partners.
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Koła Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej

Scientific Circles of WSGE

W Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej działają
trzy studenckie koła naukowe: „Pedagog”, „Vox Humana”
oraz „Bezpieczna Strefa”.
Naukowe Koło Studentów Pedagogiki „Pedagog” działa
od początku istnienia Uczelni. Obecnie jego opiekunem
naukowym jest dr Dorota Łażewska. Od 2013 roku koło
pedagogiczne organizuje cykl „Spotkań z Ciekawym Człowiekiem”. Są to wykłady wychowawców/nauczycieli/pedagogów,
którzy dzielą się swoim zawodowym doświadczeniem zdobytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w różnorodnych
placówkach edukacyjnych. Dla studentów jest to dodatkowa
szansa (obok zajęć ujętych w planie studiów) wzbogacenia
wiedzy i umiejętności. Spotkaniem inaugurującym był wykład prof. dr hab. Marty Bogdanowicz „Uczeń z dysleksją
w szkole, uczeń z dysleksją w domu” w auli szkoły Stowarzyszenia „Sternik”. Następnie w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej zostały zorganizowane wykłady: „Edukacja
domowa − nowa jakość kształcenia i wychowania” (prezes
Agata Rybczyk); „Pedagogika lecznicza − od teorii do praktyki”
(mgr Zbigniew Karczmarczyk); „Niezwykła pedagogiczna
podróż do Wielkiej Brytanii oraz Królestwa Arabii Saudyjskiej” (dr hab. Anna Odrowąż-Coates); „Znane i nieznane
metody socjoterapeutyczne” (wicedyrektor Marcin Makaruk);
„Metody pracy z dzieckiem niewidomym w przedszkolu, czyli
warsztat pracy nauczyciela − tyflopedagoga” (mgr Izabela
Westrich); „Droga do serca i umysłu dziecka z niepełnosprawnością z perspektywy Dyrektora, Nauczyciela, Wychowawcy”
(dr Bronisław Czerniecki); „Praca wychowawcza w środowisku więziennym” (mgr Luiza Siara); „Choreoterapia
w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (mgr
Magda Solińska, mgr Robert Czerniecki); „Romuald Sadowski.
Niezwykły Pedagog – Nauczyciel – Wychowawca” (spotkanie z Romualdem Sadowskim, Dyrektorem Schroniska dla
Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy);
„Wspieranie rozwoju mowy dziecka. Od niemowlaka do
przedszkolaka” (dr Barbara Pietrzak-Szymańska); „Pedagogika
ignacjańska w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży”
(Wojciech Żmudziński SJ); „Program profilaktyczny »Cukierki«” (mgr Wioletta Wiśniewska); „Łużyc – mikroregion
etnograficzny na Mazowszu” (dr Łukasz M. Stanaszek); „Wy-

In WSGE there are three student scientific circles:
“Pedagogue”, “Vox Humana” and “Safe Area”.
Scientific Circle of Pedagogy Students „Pedagogue”
works since the beginning of the existence of the University (present scientific protector – Ph.D. Dorota Łażewska).
Since 2013 this pedagogy circle has been organizing a
cycle of “Meetings with Interesting Person”. These are
the lectures of pedagogues/teachers who go shares on
their professional experience gained during work with
children and youth in different educational institutions. For
students it is the additional chance (apart from activities
taken into the studies plan) of enriching their knowledge
and skills. The inaugurating meeting was a lecture of Prof.
Marta Bogdanowicz, titled “A Pupil with a Dyslexia at
School, A Pupil with a Dyslexia at Home” in the lecture
hall of Association “Steersman”. Later in WSGE there
were organized lectures: “Domestic Education – New
Quality of Teaching and Upbringing” (chairman Agata
Rybczyk); “Therapeutic Pedagogy – from Theory to Practice”
(MA Zbigniew Karczmarczyk); “Remarkable Pedagogical Journey to Great Britain and the Kingdom of Saudi
Arabia” (Ph.D. with habilitation Anna Odrowąż-Coates);
“Known and Unknown Sociotherapeutic Methods” (vicedirector Marcin Makaruk); “Methods of Work with a
Blind Child in a Kindergarten – a Workshop of Work of
Teacher Tylfopedagogue” (MA Izabela Westrich); “Path to
Heart and Mind of Child with Disability from the Viewpoint of Director, Teacher, Pedagogue” (Ph.D. Bronisław
Czerniecki); “Pedagouge Work in Prison Environment”
(MA Luiza Siara); “Choreotherapy in Teaching Children
with Intelectual Disability” (MA Magda Solińska, MA Robert
Czerniecki); “Romuald Sadowski. Remarkable Pedagogue
– Teacher – Educator” (meeting with Romuald Sadowski
Director of the Shelter for Juvenile and the Detention Centre in Warsaw-Falenica); “Supporting of the Development
of Child’s Speech. From Infant to Kindergartener” (Ph.D.
Barbara Pietrzak-Szymańska); “Ignatian Pedagogy in Service of Integral Growth of Children and Youth” (Wojciech
Żmudziński SJ); “Preventive Program ‘Sweets’” (MA Wioletta
Wiśniewska); “Łużyc – Ethnographic Microregion in Ma-
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chowanie do życia w rodzinie w kontekście problematyki seksualności (mgr Wioletta Wiśniewska); „Wczesna interwencja
w przypadkach podejrzenia o molestowanie seksualne dzieci”
(mgr Klaudia Siwek). Oprócz tego zorganizowano cykl wykładów dotyczących metody NVC Martina Rosenberga (Justyna
Ciorga) oraz wykład otwarty dla Uczelni poprowadzony
przez Dorotę Zawadzką/Supernianię: „Uczniowie, nauczyciele,
rodzice − sprzymierzeńcy w edukacji”. Studentki z Koła
Pedagogicznego brały też czynny udział w kilku Międzynarodowych Konferencjach Pedagogicznych w siedzibie Uczelni.
Zorganizowały (pod kierunkiem JM Rektora dr. Tadeusza
Gracy) program edukacyjny z okazji Dnia Dziecka na terenie
Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Szczegółowe sprawozdania z działalności Koła Pedagogicznego zostały opublikowane przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej w czasopiśmie „Journal of Modern Science”
nr 3/22/2014; 3/26/2015; 1/32/2017.
Naukowe Koło Studentów Kierunku Zarządzanie
„Vox Humana”, działające pod merytoryczną opieką dr
Aleksandry Szejniuk, na przestrzeni kilku lat uczestniczyło
w wielu wartościowych naukowo eventach. Celem koła
jest bowiem poszerzenie wiedzy teoretycznej, poznawanie rynku zawodowego, rozwój umiejętności członków
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie
i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami,
a także światem nauki i biznesu. I tak koło naukowe wzięło
udział m.in. w konferencji „Przewodnik prowadzenia działalności komunikacyjnych w sieci”; w Forum Dyrektorów
Operacyjnych: „Budowanie strategii zarządzania procesami
wskaźnikami i miernikami efektywności”; w spotkaniu
w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych (omówienie Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi); w Forum
Małe i Średnie Przedsiębiorstwo jako koło zamachowe
gospodarki; IV Ogólnopolskim Dniu Różnorodności: „Jak
wprowadzać zarządzanie różnorodnością w organizacji.
Pierwsze kroki”; w Konferencji Naukowej „Zarządzanie
w XXI wieku. Zasoby Ludzkie w organizacji przyszłości”
w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej; w Europejskim Klubie Biznesu Polska (spotkanie
z Posłem Adamem Abramowiczem – Przewodniczącym
Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego), a także udział
w realizacji Konstytucji dla biznesu; w Konferencji Connected Future z udziałem ekspertów z dziedziny nowo-

zovia” (Ph.D. Łukasz M. Stanaszek); “Education for Living
in the Family in the Context of Sexuality” (MA Wioletta
Wiśniewska); “Early Intervention in Cases of Suspicion
of Sexual Harassment of Children” (MA Klaudia Siwek).
Apart from these meetings there was also organised a
cycle of lectures about NVC Martin Rosenberg methods
(Justyna Ciorga) and the open lecture for the University
taken by Dorota Zawadzka/Superniania: “Pupils, Teachers,
Parents – Allies in Education”.
Students from Pedagogic Circle also taken part in
several International Pedagogic Conferences in WSGE.
They organized (under the supervision of Rector Ph.D.
Tadeusz Graca) an educational program on the occasion
of Children’s Day in the National Centre for Nuclear
Research. Detailed information about activity of the Pedagogic Circle has been published by the WSGE Publisher
in the magazine Journal of Modern Science no. 3/22/2014;
no. 3/26/2015; no. 1/32/2017.
Scientific Student Circle of the major Management
“Vox Humana”, being under substantive protection of Ph.D.
Aleksandra Szejniuk, through several ages participated in
many scientifically valuable events. The aim of the circle is
to widen the theoretical knowledge, learn about the professional market, develop managing human resources skills
and create and develop network of contact with students,
graduates and the world of science and business. Hence,
the academic circle took part in the conference “The
Guide of Conducting the Communication Activities in the
Web”; in the Forum of Operational Directors. “Building the
strategy of managing processes, rates and measurements
of effectiveness”; in the meeting in the Institute of Work
and Social Issues (discussing the Competition Leader of
Managing the Human Resources); in the Forum “Small and
Medium-Sized Enterprise as a flywheel of the economy”;
IV Polish Nationwide Day of Diversity, “How to
implement the diversity management in the organization. First steps” (meeting in the skyscraper WTT 35 floor, on Chłodna Street 51,
Warsaw); in the Scientific Conference “Management in the
XXI century. Human Resources in the organization of the
future” in WSGE; in the European Business Club Poland
(meeting with Deputy Adam Abramowicz – Chairman of
Parliamentary Commission for Supporting Entrepreneurship and Economical Patriotism), and also participation
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czesnych technologii, członków społeczności MTI oraz
V Polish Export Forum, w trakcie którego poszerzono
informacje na temat najciekawszych rynków eksportowych dla branży rolno-spożywczej, omówiono kwestie
związane z budowaniem bezpieczeństwa eksportowego
i promocji polskiej żywności. Członkowie koła brali też
udział w Konferencji „Robotyka automatyzacja i sztuczna
inteligencja w biznesie − Krakowski Park Technologiczny” oraz w Uroczystej Gali III Edycji Rankingu / Indeks
Patriotyzmu Polskiego Biznesu w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (gość specjalny Jarosław Gowin).
Koło „Vox Humana” od kilku już lat organizuje również
cykliczną zbiórkę na potrzeby wychowanków Domu
Dziecka w Otwocku.
Koło Naukowe Studentów Kierunku Bezpieczeństwo
„Bezpieczna Strefa”, którego opiekunami naukowymi są
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr inż. Grzegorz
Winogrodzki i dr Łukasz Roman, prowadzi wszechstronną
działalność na rzecz integracji środowiska studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.
Organizacja spotkań ma sprzyjać budzeniu zainteresowań
naukowych i stwarzać warunki do pogłębiania wiedzy
z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz kierunków pokrewnych, a także kreowaniu warunków samokształcenia,
doskonalenia form i metod pracy naukowej jego członków,
kierowaniu i zarządzaniu poprzez pracę, inicjowaniu i prowadzeniu prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie
wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Członkowie Koła „Bezpieczna Strefa” byli współorganizatorami
Studenckiej Konferencji Naukowej „Strategie Bezpieczeństwa” na Uniwersytecie w Białymstoku. Wyjątkowym
wydarzeniem była wizyta edukacyjna Koła Naukowego
„Bezpieczna Strefa” w siedzibie Sejmu i Senatu RP.

in the realisation of the Constitution for Business; in the
Conference Connected Future with participation of the
experts of modern technologies, members of community
MTI; in V Polish Export Forum, in which it was treated
about the most interesting export markets for agriculture
and food industry, about building export security and
Polish food promotion. The Circle also took part in the
Conference “Robotics, Automatics and AI in Business –
Cracow Technology Park” and in Formal Gala of the III
Edition of the Ranking / Index of the Patriotism of the
Polish Business in the residence of the Stock Exchange
in Warsaw (special guest Jarosław Gowin). The Circle
“Vox Humana” also has been organising for several years
periodical collection for the charges of the Orphanage
in Otwock.
Scientific Student Circle of the major Security „Safe
Area” (scientific protectors – Vice-Dean of the Faculty of
Social Sciences Ph.D. Eng. Grzegorz Winogrodzki and
Ph.D. Łukasz Roman) conducts comprehensive activity
for the integration of students interested the problems
of internal security. The organization of the meetings
is supposed to aid developing scientific interests, enabling self educating, developing forms and methods
of scientific work of its members, managing through
work, initiating and conducting works popularizing the
knowledge about internal, national and international
security and to enable deepening the knowledge about
security sciences and similar subjects. Members of the
Circle “Safe Area” were the co-organizers of Student
Scintific Conference “Security Strategies” at the University in Białystok. The particular event was a visit
of the circle in the residence of the Parliament of the
Republic of Poland.
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Wykład podczas konferencji
Lecture during the conference

Wykłady otwarte (2013−2017)

Open lectures (2013–2017)

Od lat Wydział Nauk Społecznych organizuje dla
studentów wszystkich kierunków studiów wykłady otarte
prowadzone przez wybitnych specjalistów i ekspertów
świata nauki, polityki, biznesu i mediów. Wykłady te
dotyczą wielu aktualnych i ważnych wydarzeń i zjawisk
społeczno-gospodarczych. Przedstawiamy wykaz najważniejszych z nich:

For many years the Faculty of Social Sciences has been
organising for all WSGE students open lectures conducted
by remarkable specialists and experts from the world
of science, politics, business and media. Those lectures
treat about many actual and important events and social
economic events. The list of the most important lectures
is presented below:

17.03.2017 – płk rezerwy Grzegorz Sterna (BOR) „Dzieje
BOR – aspekt historyczny”
10.02.2017 – mgr Romulad Sadowski (Dyrektor Domu
Poprawczego dla Dziewcząt w Falenicy) „Wpływ wyborów
na życie człowieka”
3.02.2017 – mgr Jarosław Malecki (Pracownik Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem) „Tajemnice Grunwaldu”
23.01.2017 – prof. nadzw. dr hab. Marzena Dymek-Maciejewska oraz mgr Piotr Maciejewski „Dlaczego sprzątaczka
jest bardziej niebezpieczna niż dyrektor? – czyli rzecz
o bezpieczeństwie informacji”
14.06.2016 – dr hab. Anna Odrowąż-Coates (Akademia
Pedagogiki Specjalnej) „Kobiety służące w Siłach Powietrz-

17.03.2017 – reserve Col. Grzegorz Sterna (Government
Protection Bureau) „ Story of Government Protection Bureau – historical aspect”
10.02.2017 –MA Romulad Sadowski (Director of the
Detention Centre for Maiden in Falenica) „The influence
of choices on the human life”
23.01.2017 – Assoc. Prof., Ph.D. with habilitation Marzena
Dymek-Maciejewska and MA Piotr Maciejewski „Why a
cleaning lady is more dangerous than a? –about a security
of information”
03.02.2017 – MA Jarosław Malecki (employee
of the Museum of the Grunwald Battle) “Grunwald
Mysteries”
Didactic and scientific achievemen
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nych Polski i Wielkiej Brytanii oraz saudyjska przestrzeń
kulturowa kobiet”
2–30.06.2016 – prof. Peter Terem (Matej Bel University
in Banská Bystrica) „Spatial perception of Central Europe”
10.05.2016 – dr Rafał Panfil „Braterstwo broni − pomiędzy kulturą popularną a teatrem działań wojennych”
6.05.2016 – Dorota Zawadzka (Prowadząca Program
„Superniania”) „Uczniowie, nauczyciele, rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji. Główne kierunki działań wspierających
skuteczną współpracę placówki edukacyjnej z uczniami
oraz ich środowiskiem domowym”
11–14.04.2016 – Osman ÇEVİK (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Psychology management”
11–14.04.2016 – Ahmet Yildirim (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Crisis and stress management in the
organization”
26.02.2016 i 04.02.2016 – Beata Jakoniuk-Wojcieszak
(TVP Info) „Zaplanuj swoją przyszłość!”
29.06–06.07. 2015 – İhsan ULUKAPI (Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi) „Teaching English as a second
language”
19.06.2015 – dr Witold Pahl (Poseł, Wiceprzewodniczący
Komisji Ustawodawczej) „Drogi i bezdroża stanowienia
prawa w Polsce”
2–9.06.2015 –Ildikó Laki (Szeged University) „Hungarian
cultural and social geography”
1–5.06.2015 –Mustafa Fedai ÇAVUŞ (Osmaniye Korkut
Ata University) „Leadership and communication”
29.05.2015 – prof. zw. dr hab. Ryszard Bera (UMCS)
„Wartość pracy w życiu człowieka”
4–8.05.2015 – Candida Bussoli (LUM Jean Monnet) „
European financial market and the Italian financial market”
24.04.2015 – Beata Jakoniuk-Wojcieszek (TVP Info)
„Jak być dobrze (po)informowanym? O bezpieczeństwie
i wizerunku w mediach”
17.04.2015 – prof. Marek Chmaj (Konstytucjonalista)
„Konstytucja-Biblia dla narodu czy fikcja ustawowa?”
27.02.2015 – gen. Waldemar Skrzypczak „Zagrożenia,
jakie niesie ze sobą konflikt na Ukrainie oraz powstanie
Państwa Islamskiego”
14–20.09.2014 – Muhammed Bilgen AYTAÇ (Aksaray
University) „International marketing: introduction, cultural
dynamics, international politics and legal environment,
emerging markets and market behavior”
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14.06.2016 – Ph.D with habilitation Anna OdrowążCoates (The Academy of Special Pedagogy) “Women service
in Polish and Royal Air Forces and Saudi Arabian women
cultural space”
2-30.06.2016 – Prof. Peter Terem (Matej Bel University
in Banska Bystrica) “Spatial perception of Central Europe”
10.05.2016 – Ph.D. Rafał Panfil „Brotherhood of weapon
– between the popular culture and the theatre of warfare”
6.05.2016 – Dorota Zawadzka (Leading the program
„Superniania”) „Pupils, teachers, parents – allies in education.
Main directions of activities supporting effective cooperation
between school and students and their home background”
11-14.04.2016 – Osman Cevik (Karamanoglu Mehmetbey
University) “Psychology management”
11-14.04.2016 – Ahmet Yildirim (Karamanoglu Mehmetbey University) “Crisis and stress management in
the organization”
26.02.2016 I 0403.2016 – Beata Jakoniuk-Wojcieszak
(TVP Info) „Plan your future!”
29.06-06.07. 2015 – Ihsan Ulukapi (Karamanoglu Mehmetbey University) “Teaching English as a second language”
2-9.06.2015 – Ildiko Laki (Szeged University) „Hungarian
cultural and social geography”
1-5.06.2015 – Mustafa Fedai Cavus (Osmaniye Korkut
Ata University) “Leadership and communication”
19.06.2015 – Ph.D. Witold Pahl (Deputy, Vice-Chairman
of the Legislative Commission) „Paths and wasteland of
forming law in Poland”
29.05.2015 – Prof. Ryszard Bera (UMCS) „Value of work
in the human life”
4-8.05.2015- Candida Bussoli (LUM Jean Monnet) “European financial market and the Italian financial market”
24.04.2015 – Beata Jakoniuk-Wojcieszak (TVP Info) „How
to be well informed? About security and image in the media”
17.04.2015 – Prof. Marek Chmaj (constitutionalist) „Constitution – The Bible of the nation or law fiction?”
27.02.2015 – Gen. Waldemar Skrzypczak „Dangers of
Ucraine conflict and the rising of Islamic State”
14-20.09.2014 – Muhammed Bilgen Aytac (Aksaray
University) “International marketing: introduction, cultural
dynamics, international politics and legal environment,
emerging markets and market behavior”
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10–20.09.2014 – Assoc. Prof. dr Muhammad AASIM
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Plant tissues
culture techniques”
10–20.09.2014 – prof. dr Mehmet KARATAŞ
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Aquatic biotechnology”
22–27.06.2014 – Assoc. Prof. Tülay YENİÇERİ (Aksaray
University) „Branding strategies”
22–27.06.2014 – Assoc. Prof. Harun YENİÇERİ (Aksaray
University) „Income tax”
22–27.06.2014 – Halit ÖZAL (Aksaray University) „Consumer behavior”
2–6.06.2014 – Assoc. Prof. Sefa USTA, assoc. prof. Erdal
BİLGİÇ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Administrative system of urkey, Local Government in Turkey,
Local government in Poland, Comparative analysis of local
government of Turkey and Poland”
26–30.05.2014 – Assoc. Prof. Ali CAN (Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi) „Basic electric, wind power systems, solar resource, photovoltaic materials and electrical
characteristics, photovoltaic systems”
26–30.05.2014 – Assoc. Prof. Abdulbaki PINAR
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „General economic,
price formation, consumer equilibrium, producer equilibrium”
19–24.05.2014 – Assoc. Prof. dr Eyüp YARAŞ (Aksaray
University) „Competitive market research”
09.05. 2014– mgr inż. Jakub Pyrgiel (Microsoft Corporation, Stowarzyszenie Informatyków Polskich) „Efektywna
komunikacja w relacji z klientem”
11.04.2014 – insp. dr Mariusz Sokołowski (Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji) i Krzysztof Klemczak
(Centralne Laboratorium Kryminalistyczne) „Bezpieczeństwo
w szkole i wakacje”
28.03.2014 – mgr inż. Radosław Maćkiewicz (Microsoft Corporation, Stowarzyszenie Informatyków Polskich)
„Efektywna komunikacja w organizacji”
18.06. 2013 – dr Esengül İPLİK (Osmaniye Korkut Ata
University) „Leadership and Motivation”
28.05.2013 – Feride ÇETİNKAYA(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) „Career management and entrepreneurship in Turkey”

10-20.09.2014 – Assoc. Prof. dr Muammad Aasim (Karamanoglu Mehmetbey University) “Plant tissues culture
techniques”
10-20.09.2014 – Prof. dr Mehmet Karatas (Karamanoglu
Mehmetbey University) “Aquatic biotechnology”
22-27.06.2014- Assoc. Prof. Tulay Yeniceri (Aksaray
University) “Branding strategies”
22-27.06.2014- Assoc. Prof. Harun Yeniceri (Aksaray
University) “Income tax”
22-27.06.2014- Halit Ozal (Aksaray University) “Consumer behavior”
2-6.06.2014 – Assoc. Prof. Sefa Usta, assoc. prof. Erdal
Bilgic (Karamanoglu Mehmetbey University) „Administrative system of urkey, Local Government in Turkey, Local
government in Poland, Comparative analysis of local
government of Turkey and Poland”
26-30.05.2014- assoc. prof. Ali Can (Karamanoglu Mehmetbey University) “Basic electric, wind power systems,
solar resource, photovoltaic materials and electrical characteristics, photovoltaic systems”
26-30.05.2014 – assoc. prof. Abdulbaki Pinar (Karamanoglu Mehmetbey University) “General economic, price
formation, consumer equilibrium, producer equilibrium”
19-24.05.2014 – Assoc. Prof. dr. Eyyup Yaras (Aksaray
University) “Competitive market research”
09.05. 2014– MSc. Jakub Pyrgiel (Microsoft Corporation,
Association of Polish IT Specialists) „Effective communication in relation with the client”
11.04.2014 – insp. Ph.D. Mariusz Sokołowski (Press
Secretary of the Chief Constable) and Krzysztof Klemczak
(Central Criminal Laboratory) „Safety at school and on
holidays”
28.03.2014– MSc. Radosław Maćkiewicz (Microsoft
Corporation, Polish IT Specialists Association) „Effective
communication in the organization”
18.06. 2013 – Ph.D. Esengul Iplik (Osmaniye Korkut Ata
University) “Leadership and Motivation”
28.05.2013 – Feride Cetinkaya (Karamanoglu Mehmetbey
University) “Career management and entrepreneurship
in Turkey”

Didactic and scientific achievemen
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STRUKTURA I DZIAŁANIA Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
THE STRUCTURE OF THE UNIVERSITY AND ITS ACTIVITY
Faculty of Social Sciences

Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych jest podstawową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład struktur Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie. Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych jest
dr Małgorzata Such-Pyrgiel, a prodziekanem
dr inż. Grzegorz Winogrodzki.
Rada Wydziału Nauk Społecznych, której przewodniczy
Dziekan Wydziału, jest ciałem kolegialnym oraz gremium
naukowym i jest odpowiedzialna za merytoryczną część
kształcenia, podejmuje uchwały dotyczące elementarnych
spraw dotyczących funkcjonowania Wydziału.
Od początku swojej działalności Wydział ukierunkowany jest na rozwój naukowo-badawczy oraz dydaktyczny,
co zaowocowało przyznaniem Wydziałowi Nauk Społecznych w 2013 roku kategorii naukowej „B”. Pozwoliło to na
ubieganie się o środki finansowe z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe. Na wysoki
potencjał naukowy Wydziału składają się także liczne
konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, duża liczba
publikacji oraz projektów badawczych i staży naukowych.
Wydział wspiera funkcjonowanie kół naukowych, które
działają na następujących kierunkach studiów:
 „pedagogika” − koło naukowe ,,Pedagog”, którego
opiekunem jest dr Dorota Łażewska;
 „bezpieczeństwo wewnętrzne” − ,,Bezpieczna Strefa”, koło którego opiekunami są: dr Łukasz Roman
i dr inż. Grzegorz Winogrodzki
 „zarządzanie” − interdyscyplinarne koło naukowe
,,Vox Humana”, którego opiekunem jest dr Aleksandra Szejniuk.
Aktywny udział studentów w życiu Wydziału i Uczelni
to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia w zakresie

Faculty of Social Sciences is the main organizational unit
included in the structure of Alcide De Gasperi University
of Euroregional Economy in Józefów. The Dean of the
Faculty of Social Sciences is Małgorzata Such – Pyrgiel
PhD., and Vice Dean – Grzegorz Winogrodzki PhD. The
Board of the Faculty of Social Sciences, chaired by the
Dean of the Faculty, is a collegiate, academic body and is
responsible for the content of the course, adopting resolutions on elementary matters related to the functioning of
the Faculty.
From the beginning of its activity, the Faculty has been
focusing on research and didactic development, which resulted in the awarding of category “B” to the Department of
Social Sciences in 2013. This allowed the Faculty to apply
for funding from the Ministry of Science and Higher Education for statutory research. The high scientific potential
of the Faculty also results in numerous of national and
international conferences, a large number of publications,
research projects and scientific internships.
The Faculty supports functioning of scientific clubs that
operate in the following fields of study:
 “Pedagogy” – scientific club “PEDAGOG” supervised
by Dorota Łażewska PhD;
 “Internal security” – scientific club “Safe Zone”
supervised by Łukasz Roman PhD and Grzegorz
Winogrodzki PhD;
 “Management” – interdisciplinary scientific club “VOX
HUMANA” supervised by Aleksandra Szejniuk PhD.
Active participation of students in the Faculty and University life is an excellent opportunity for gaining experience in teamwork, establishing contacts with people who
share interests and friendship relations. It is worth mention

The structure of the university and its activity
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pracy zespołowej, nawiązania kontaktów z osobami podzielającymi zainteresowania i zawarcie relacji koleżeńskich.
Warto dodać, że działalność kół nie sprowadza się tylko do
ciekawych dyskusji i prelekcji, lecz ich członkowie biorą
również udział w różnego typu spotkaniach, seminariach,
wykładach otwartych i konferencjach, których niejednokrotnie są współorganizatorami. Ponadto wspierają wiele
uczelnianych akcji, w tym charytatywnych, czego przykładem
może być bliska współpraca z Domem Małego Dziecka
w Otwocku oraz Schroniskiem dla Nieletnich i Zakładem
Poprawczym w Warszawie Falenicy.
Wydział współpracuje z przedstawicielami lokalnego
rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, między
innym w celu wykorzystania ich potrzeb w kształceniu
realizowanym na Uczelni. Aktualnie Wydział Nauk Społecznych posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia
na następujących kierunkach studiów:
 ,,administracja” na poziomie studiów pierwszego
stopnia o profilu praktycznym;
 ,,bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
 ,,bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów
drugiego stopnia o profilu praktycznym;
 ,,mechatronika” na poziomie studiów pierwszego
stopnia o profilu praktycznym;
 ,,pedagogika” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
 ,,prawo urzędnicze” na poziomie studiów pierwszego
stopnia o profilu praktycznym;
 ,,socjologia” na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim;
 ,,zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (w języku polskim
i angielskim);
 ,,zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia
o profilu praktycznym (w języku polskim i angielskim).

that the activities of the circles are not only interesting
discussions and lectures, but their members participate
and co-organize various types of meetings, seminars,
open lectures and conferences. Moreover, they support
many of the university’s actions, including charity, such as
cooperation with the Little Child’s House in Otwock and
Shelter for and Juvenile and the Youth Detention Center
in Warsaw Falenica.
The faculty cooperates with representatives of the local
labor market and socio-economic environment, to use their
needs in education at the University. Currently, the Faculty
of Social Sciences has the right to provide education in the
following fields of study:
 “administration” first degree studies of a practical
profile;
 “internal security” first degree studies of a general
profile;
 “internal security” second degree studies of a practical profile;
 
“mechatronics” first degree studies of a practical
profile;
 
“pedagogy” first and second degree studies of
a general profile;
 “magisterial law” first degree studies of a practical
profile;
 “sociology” first degree studies of a general profile;
 
“management” first degree studies of a general profile
(in Polish and English);
 “management” second degree studies of a practical
profile (in Polish and English).

The educational offer in English language is popular
among foreigners from Asian and African countries and
from students coming to WSGE within ERASMUS +
program.
The Faculty is a promoter of a relatively new solution
in the Polish higher education system called “recognition
Oferta studiów anglojęzycznych cieszy się dużym of prior learning”, ie recognition of knowledge and experizainteresowaniem wśród cudzoziemców m.in. z Azji i Afry- ence gained outside formal education.
ki oraz wśród studentów przyjeżdżających do Wyższej
Last but not least, it is worth mentioning that the Faculty
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w ramach programu of Social Sciences annually organizes free lectures as part
Erasmus+. Wydział jest popularyzatorem relatywnie of a series of meetings with pupils from high schools in
nowego na polskich uczelniach rozwiązania w postaci Otwock, Mińsk and Piaseczno county. These lectures are
procedury potwierdzania efektów uczenia się (RPL), czyli conducted by personalities of the world of science, politics,
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Wejście do siedziby Zamiejscowego Wydziału
w Mińsku Mazowieckim
Entrance to the Building of the Mińsk
Mazowiecki Campus

uznawania wiedzy i doświadczenia uzyskanych poza
kształceniem formalnym.
Warto wspomnieć, że Wydział Nauk Społecznych
corocznie jest organizatorem szeregu bezpłatnych wykładów w ramach cyklu spotkań z nauką dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z powiatów: otwockiego, mińskiego
i piaseczyńskiego. Wykłady te są prowadzone przez osobistości świata nauki, polityki i mediów oraz uznanych
ekspertów. Spotykają się z rosnącym zainteresowaniem
ze strony uczestniczącej w nich młodzieży. Takie wykłady
organizowane są również dla studentów Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej.
Kampus studencki Wydziału Nauk Społecznych systematycznie się rozrasta. Obecnie składa się z trzech budynków dydaktycznych zlokalizowanych w Józefowie oraz
czterech akademików.

Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych
Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie został na wniosek władz Uczelni powołany
decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia
10 marca 2016 roku nr DSW.ZNU.6013.1.2016.4.BK udzielającą pozwolenia na połączenie poprzez włączenie
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki
w Mińsku Mazowieckim z dniem 01.03.2016 do Wyższej

media and recognized experts. They are experiencing
growing interest from the participats. Such lectures are
also organized for WSGE students.
The Student campus of the Faculty is growing steadily.
Currently it consists of three didactic buildings located in
Józefów and four dormitories.


External Faculty of Social Sciences
External Faculty of Social Sciences of Alcide De
Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
was appointed, at the request of the university authorities,
by the Minister of Higher Education on 10th March 2016
No DSW.ZNU.6013.1.2016.4.BK allowing for connection
by inclusion of Józef Majka University of Social Sciences
in Mińsk Mazowiecki on 1st March 2016 to Alcide De
Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów.
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Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi
w Józefowie.
Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa
Majki założył kościelny instytut naukowy pn. Instytut
Statystyki Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC). Na pewno posiadała ona rys
katolicki. Nie była to jednak uczelnia konfesyjna – była
otwarta np. na nowe prądy integracji Europy. Dowodem
tego są liczne programy europejskie realizowane przez
Wyższą Szkołę Nauk Społecznych oraz wymiana studentów w ramach programu Erasmus. Rektorem uczelni był
ks. prof. zw. dr hab. Witold Zdaniewicz. Od roku akademickiego 2007/2008 siedzibą uczelni zgodnie z decyzją Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-05-4003-278-07
z dnia 17.07.2007 roku jest miasto Mińsk Mazowiecki.
Dziekanem Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim jest ks. prof. zw. dr hab.
Witold Zdaniewicz.
Uczelnia w Mińsku Mazowieckim działa dzięki dużej
życzliwości poprzednich i obecnych władz miasta, tj. starosty Mińskiego Antoniego Tarczyńskiego, byłego burmistrza
Zbigniewa Grzesiaka oraz Tomasza Płochockiego, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców
Warszawy, gdzie mieści się nasza siedziba.
W przeszłości przez dwa lata siedziba uczelni mieściła
się w centrum miasta, przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A, jednak
ze względu na złe warunki lokalowe została przeniesiona
do budynku ZSZ im. Powstańców Warszawy przy ul. gen.
K. Sosnkowskiego 43, gdzie mieści się do chwili obecnej.
Na uczelni działała społecznie Rada Patronacka, która
stanowiła „łącznik” między uczelnią a instytucjami badawczymi i oświatowymi, organizacjami państwowymi
i samorządowymi oraz przedsiębiorstwami. W skład Rady
Patronackiej między innymi wchodził: starosta miński Antoni Tarczyński, Krzysztof Płochocki – wicestarosta miński,
Zbigniew Grzesiak – były wieloletni burmistrz miasta Mińsk
Mazowiecki i radny powiatu Mińskiego, Kokoszka Robert
− komendant powiatowy Policji w Mińsku Mazowiecki,
Jarosław Ufnal − komendant powiatowy Straży Pożarnej,
Dmowska Lidia − kurator zawodowy Sądu Rejonowego
w Mińsku Mazowieckim, Karpiński Eugeniusz − dziennikarz prasy lokalnej, Płochocki Tomasz − dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim, Daniel
Milewski –przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

76 |

Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk
Mazowiecki was founded by Institute of Statistics of
the Catholic Church of the Catholic Apostolate Association (SAC). However, it was not a confessional
university – it was open for new trends of European
integration. This is evidenced by the numerous European programs implemented by University of Social
Sciences and student exhange under the Erasmus
program. The Rector of the university was Reverend
professor Witold Zdaniewicz.
From the academic year 2007/2008 the seat of the
university, according to the decision of the Minister of
Science and Higher Education No DSW-3-05-4003-278-07
of 17/07/2007 is the city of Minsk Mazowiecki.
The Dean of External Faculty of Social Sciences is
Reverend professor Witold Zdaniewicz.
The university in Minsk Mazowiecki operates thanks
to kindness of past and present city authorities, ie. the
governor of Mińsk Antoni, Tarczyński a former mayor
Zbigniew Grzesiak and Tomasz Płochocki, the Director of
the Vocational School No. 2, where the seat of the deanery
are located.
In the past, for two years the seat of the university was
located in the city center on Constitution 3 May 1A street,
however, due to bad conditions the seat was transferred
to the building of the Vocational School on Sosnkowskiego
street, where it is located up to now.
There was the Patronage Council at the university, that acted as a “link” between the university and
research centers, educational institutions and public
organizations and entrepreneurs. The Patronage Council
included: starost of Mińsk county Antoni Tarczyński,
vice-starost of Mińsk county Krzysztof Płochocki, former
mayor of the city of Mińsk Mazowiecki and member of
city council Zbigniew Grzesiak, Police Commander in
Mińsk Mazowiecki – Robert Kokoszka, Commandant
of the Fire Brigade in Mińsk county – Jarosław Ufnal,
professional curator of the District Court in Mińsk
Mazowiecki – Lidia Dmowska, local press journalist
Eugeniusz Karpiński, director of the Vocational School
No. 2 Tomasz Płochocki, Chairman of the Committee
on Education, Culture and Sport of the Mińsk County
(currently deputy to the Sejm), Director of Youth Detention Center in Mrozy Zenon Czyżewski, owner of
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Pracownicy Biura Współpracy Zagranicznej.
Od lewej: Artur Banaszak, Iwona Florek,
Agnieszka Pałyska, Marta Bojaruniec
Employees of the International Relation Office
From the left: Artur Banaszak, Iwona Florek,
Agnieszka Pałyska, Marta Bojaruniec

Rady Powiatu Mińskiego (obecnie poseł na Sejm), Zenon
Czyżewski – dyrektor zakładu poprawczego w Mrozach,
Marek Nowicki – właściciel przedszkoli i żłobków „Kubuś”,
Sławomir Piątek – prezes Zarządu Zakładów Naprawy
Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim.
Jako mała uczelnia nie miała zbyt dużych szans na bardzo wysokie miejsce w rankingach. Pomimo to w dwóch
ważnych rankingach „Rzeczpospolitej” i „Wprost” prezentujących sto najlepszych uczelni w Polsce – Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku w 2010
roku zajęła 23, a w 2013 roku 18 miejsce. Na awans uczelni
w rankingu niepublicznych szkół wyższych niewątpliwie
wpłynęła międzynarodowa wymiana studentów i dostępność kadry naukowej.

Biuro Współpracy Zagranicznej
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 innowacyjności, a tym samym
jako atrakcyjne miejsce do zdobycia międzynarodowego

kindergartens and nurseries “Kubuś” Marek Nowicki,
President of Zakład Naprawy Taboru Kolejowego in
Mińsk Mazowiecki Sławomir Piątek.
As a small college, there was not much chance
of a very high place in the rankings. Despite this, in
two important rankings of Rzeczpospolita and Wprost
presenting one hundred best universities in Poland
– Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk
Mazowiecki in 2010 got 23rd, and in 2013 18th place.
Academic promotion in the ranking of non-public
universities was undoubtedly influenced by the international exchange of students and the availability of
academic staff.

International Relations Office
Promotion of Poland abroad and teaching tolerance
towards other cultures in a globalizing world are included
in the mission and strategy of Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Science does
not know the philosophical or political barriers, therefore,
one of the reasons for the University to launch studies
in English is the desire to present Poland as a country
with a high level of education, high level of technological
development and innovation, and thus an attractive place
to obtain international education with a diploma honored
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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. Promocja
Uczelni za granicą prowadzona jest pod hasłem „Experience
Europe in Poland − invest in yourfuture”.
Nabór na studia w języku angielskim w Wyższej Szkole
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie trwa nieprzerwanie
od roku akademickiego 2007/2008. Od tego czasu nie tylko
znacznie zwiększyła się liczba studiujących na Uczelni cudzoziemców, ale także poszerzyła się jej oferta programowa.
Obecnie Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi kształcenie w języku angielskim na studiach I stopnia
na kierunku „zarządzanie” dla dwóch specjalności: „Hotel
and Tourism Management” oraz „Business Administration”.
Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego, ale także światowego rynku pracy, w 2017 roku Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej rozpoczęła starania w celu uruchomienia
kolejnego kierunku studiów licencjackich – „Information
Technologies”. Także na studiach II stopnia. Oferta kształcenia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej została
znacznie rozbudowana, poczynając od uruchomionego w 2011
roku programu na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”
o specjalności „Safe Business Administration”, poprzez
studia inżynierskie na kierunku „ochrona środowiska” ze
specjalnością „Renewableenergy”, aż do oferowanych obecnie
pięciu specjalności na kierunku „zarządzanie”, tj. „Business
Administration”, „Business Information Systems”, „Hospitality
and Tourism Management”, „Health Care Management” oraz
„Engineering Management”. Oferta programowa Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej stała się jej głównym
atutem za granicą, przyciągając studentów z kilkunastu krajów azjatyckich i afrykańskich, w tym m.in. z Azerbejdżanu,
Indii, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Tadżykistanu, Ukrainy,
Uzbekistanu, Wietnamu i Zimbabwe.
Studia w języku angielskim z roku na rok stają się coraz
popularniejsze, zarówno w Polsce, jak i innych krajach
europejskich. Misja umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej zakłada zaangażowanie do
prowadzenia zajęć w języku angielskim doświadczonej kadry
naukowej, posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne, a także przygotowanie praktyczne, organizowanie
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within the European Union within the framework of the
Bologna Declaration. The organization of seminars by
the University abroad and study in Poland in English
undoubtedly contribute to bringing together the cultural
and economic representatives of the young generation all
over the world. Promoting University abroad is carried out
under the slogan “Experience Europe in Poland – invest
in your future.”
Recruitment for studies in English at Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów has
been ongoing since the academic year 2007/2008. Since
then, not only the number of foreign students studying
at the University has increased significantly, but also its
educational offer has expanded. WSGE currently offers
education at the first-cycle degree in Management in two
specializations. “Hotel and Tourism Management” and
“Business Administration”. Taking into consideration the
needs of the local market, but also the global labor market,
in 2017 WSGE began its efforts to launch another first-cycle
course, “Information Technologies”, also at the secondcycle. The WSGE educational offer has greatly expanded,
starting with the “Safe Business Administration” program
launched in 2011, through the “Environmental Engineering” specialization “Renewable Energy”, to the currently
offered five specializations in the field of “Management”, ie
“Business Administration”, “Business Information Systems”,
“Hospitality and Tourism Management”, “Health Care
Management”, “Engineering Management”.
WSGE’s offer has become a major asset abroad, attracting students from over a dozen Asian and African countries,
including India, Nepal, Tajikistan, Uzbekistan, Vietnam,
Azerbaijan, Nigeria, Pakistan, Zimbabwe and Ukraine.
English studies are becoming increasingly popular both
in Poland and in other European countries. The mission of
internationalization of WSGE is to engage in English-language
studies experienced scientific staff with relevant academic
and practical preparation, international conferences, primarily
“International Conference on Human Rights” and “Conference
-Europe and Asia “. Both students and academics have the opportunity to enrich their skills by taking part in the Erasmus
+ program, which enables them to complete a semester of
study or take part in student or didactic practice at one of
the partner universities. Great emphasis on developing social
competences and skills has been placed on language educa-
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konferencji międzynarodowych, w tym przede wszystkim
odbywających się corocznie w języku angielskim „International Conference on Human Rights” oraz „Conference on
Europe and Asia”. Zarówno studenci, jak i kadra naukowa
mają okazję wzbogacić swoje umiejętności, biorąc udział
w programie Erasmus+, umożliwiającym odbycie semestru
studiów, praktyk studenckich lub dydaktycznych w jednej
z uczelni partnerskich. Duży nacisk w rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności został położony na edukację
językową − języka polskiego oraz polskiej kultury. 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 zaaklimatyzowaniu się nowym studentom
w naszym kraju. W ich trakcie pracownicy Biura Współpracy Zagranicznej, Dziekanatu oraz wykładowcy przybliżają
studentom model studiowania w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej 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 w dwóch istniejących od 2016 roku hostelach
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej czy też niezbędna
pomoc w pierwszych dniach w Polsce okazują się bezcenne
dla studentów zagranicznych. Dzięki organizowanym wydarzeniom kulturalnym, nawiązującym do tradycji i religii
studiujących w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
cudzoziemców, Uczelnia integruje ich z lokalną społecznością.
W ostatnich latach zorganizowano kilka dużych imprez, w tym
m.in. święto Diwali, przy współudziale Wawerskiego Centrum
Kultury święto Navaratri, a także nawiązujące do tadżyckiego
święta rozpoczęcia wiosny Navruz. Celem i misją tak całej
Uczelni, jak i Biura Współpracy Zagranicznej jest osiągnięcie
zbliżenia kulturowego, które w dalszej perspektywie ma szansę
przeobrazić się w gospodarczą współpracę przedsiębiorców
lokalnych, z Józefowa i okolic, z przedstawicielami krajów,
z których pochodzą studiujący w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej cudzoziemcy.

tion – Polish language and Polish culture. Practical knowledge
is provided to students. Soft skills training, internships in
hotels, companies and technology parks prepare foreign
graduates to enter the labor market both in Poland and abroad.
Each semester “Orientation Days” are organized to help to get
acquainted new students in our country. During “Orientation Days” the staff of the International Relations Office, the
Dean’s Office and the lecturers present the model
of studying at WSGE and the necessary information
about Poland, especially Józefów and Warsaw. From the
very beginning foreign students can count on the support
and assistance of the Office staff. Picking up from the
airport, arranging accommodation in the WSGE hostels or
the necessary help in the first few days in Poland prove to
be valuable for foreign students.
Thanks to the organized cultural events, referring
to the traditions and religions of foreign students from
WSGE, the University integrates them with the local community. In recent years, several large events have been
organized, such as Diwali festival together with Wawer
Cultural Center, Navratri festival and Tajik spring festival
Navruz. The aim and mission of both the University as
well as the International Relations Office is to achieve
cultural convergence, which in the longer perspective is
likely to transform into the economic cooperation between
local entrepreneurs, both from Józefów and the surrounding area with representatives of the countries from which
the WSGE students come from.
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Program Erasmus

ERASMUS program

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi od 2005 roku uczestniczy w programie europejskim wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej
oraz administracyjnej uczelni Socrates-Erasmus do 2007
roku, następnie LLP-Erasmus, a od roku 2014 Erasmus+.
Niekoniecznie trzeba opuszczać kraj na kilka lat, żeby
posmakować nauki za granicą. Erasmus umożliwia realizację części studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej.
Taki wyjazd rozwija intelektualnie i duchowo. Stajemy
się bardziej kreatywni i otwarci na świat. Korzyść z takiego wyjazdu to nie tylko nauka akademicka, ale przede
wszystkim możliwość poznania innego kraju.
Studenci najchętniej wybierają te, które oferują kształcenie
po angielsku. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
podpisała już ponad 20 umów umożliwiających wyjazdy do

From 2005 Alcide De Gasperi University of Euroregional
Economy in Józefów takes part in European program of
student exchange called Socrates-Erasmus, froom 2007
called LLP-Erasmus and currently Erasmus+.
It is not necessary to leave the country for several
years to “taste” studies abroad. Erasmus enables students
to complete part of studies at a partner university. Such a
trip develops intellectually and spiritually. Man becomes
more creative and open to the world. The advantage of
such a mobility is not only academic education, but, above
all, the possibility of getting to know another country.
Students are most likely to choose those countries that
offer studies in English language. WSGE has more than
20 interinstitutional agreements enabling to study in European countries and Turkey. Currently WSGE cooperates
Łącznie już ponad stu studentów
i absolwentów WSGE skorzystało z możliwości
wyjazdu oferowanej z programu.
WSGE staff and employees also take part in the
program and visit partner universities.

Źródło: opracowanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej / Source: WSGE
Do WSGE zaś przyjechało ponad stu
trzydziestu studentów.
In total, more than a hundred students and
graduates of WSGE took part in the program.

Źródło: opracowanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej/ Source: WSGE
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państw europejskich oraz Turcji. Obecnie intensywnie rozwija
się współpraca z takimi uczelniami, jak: Uniwersytet Mateja
Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w Castellónie (Hiszpania), Uniwersytet w Las Palmas De Gran Canaria (Hiszpania),
Uniwersytet w Kirikkale (Turcja), Uniwersytet w Karaman
(Turcja), Uniwersytet w Bari (Włochy), Uniwersytet Studiów
Międzynarodowych w Rzymie (Włochy), Uniwersytet LUM
w Casamassima (Włochy), Uniwersytet w Szegedzie (Węgry).
W ostatnich latach podpisano nowe umowy z: Uniwersytetem
Technicznym w Istambule (Turcja), Uniwersytetem Goce
Delcev w Macedonii, ISAG – Europejską Szkołą Biznesu
w Porto (Portugalia), Szkołą Wyższą Ekonomii i Zarządzania
w Pradze (Czechy).
W ramach współpracy realizowane są także wyjazdy
kadry i pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej na uczelnie partnerskie. Pracownicy uczelni
zagranicznych przyjeżdżają również do Józefowa.

Biuro Karier

intensively with such universities: Matej Bel University in
Banska Bystrica (Slovakia), University Jaume I in Castellon
(Spain), University in Las Palmas De Gran Canaria (Spain),
University in Kirikkale (Turkey), Karamanoglu Mehmetbey
University in Karaman (Turkey), Aldo Moro University in
Bari (Italy), University of International Studies in Rome
(Italy), LUM University in Casamassima (Italy), Seged
University (Hungary). In recent years, new agreements
have been signed with: Technical University in Istambul (Turkey), Goce Delcev University (Macedonia), ISAG
– Higher Institute of Administration and Management in
Porto (Portugal), College of Economy in Management in
Prague (Czech Republic).
On the other hand, WSGE has hosted more than one
hundred and thirty students. WSGE staff and employees also take part in the program and visit partner
universities.

Career Services Office

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora
prof. dr. hab. Wincentego Bednarka na mocy Zarządzeniem
nr 15/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. Kierownikiem
Biura jest dr Małgorzata Such-Pyrgiel.
Misją Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom
wyższych uczelni zarówno tym rozpoczynającym karierę
zawodową, jak i tym funkcjonującym na współczesnym
rynku pracy w efektywnym i rozwojowym kształtowaniu
własnej ścieżki zawodowej. Ponieważ oferta Biura Karier
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej przeznaczona
jest dla studentów, absolwentów, a także pracodawców poszukujących odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów
z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi
wymaganiom w oferowanych przez nich miejscach pracy,
Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
prowadzi działalność badawczą, informacyjną oraz doradczą
i szkoleniową, zarówno indywidualną, jak i grupową. Misja
Biura 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

Career Services Office is the university’s organizational unit appointed by the Rector professor Wincenty Bednarek pursuant to Order No. 15/2011 of 10
November 2011. The Head of the office is Małgorzata
Such-Pyrgiel, PhD.
The Mission of the Career Office is to help
students and university graduates, both those beginning
their careers and those who are active in the modern
labor market, to effectively and professionally shape their
own career path. Because the Career Services Office
is dedicated to students, graduates and employers looking for suitably qualified applicants with knowledge,
skills and competencies required for job, the Career Services Office carries out research, information, advisory
and training activities, both individually and in groups.
The mission of the Career Services Office is carried
out by establishing and maintaining contact with employers, collecting, classifying and disseminating job offers,
internships, apprenticeships and by gathering up-todate information on the labor market, requirements and
directions of its development. At the same time there is
a database of students and graduates of the University
interested in improving their qualifications and selfimprovement. Many of these projects are implemented
using EU funds.
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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 możliwie jak najefektywniej,
dlatego długotrwale współpracuje z władzami miasta, powiatu i województwa, z firmami pracodawców, z organizacjami
studenckimi oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej celem organizacji wspólnych przedsięwzięć
i rozpowszechniania projektów przeznaczonych dla poszukujących pracy, praktyk, staży zawodowych studentów
i absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
Zarówno dla studentów studiujących w języku polskim,
jak i w języku angielskim (studenci obcokrajowcy) Biuro
zorganizowało wiele szkoleń, np. z rozwoju umiejętności
biznesowych, autoprezentacji, skutecznej komunikacji oraz
zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
Od wielu lat Biuro Karier prowadzi badania losów zawodowych absolwentów, których celem jest poznanie ich ścieżek
kariery, w tym podejmowanej pracy zawodowej zgodnie
z wykształceniem oraz sprawdzenie, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów w Wyższej Szkole Gospodarki
Euroregionalnej są przydatne absolwentom na współczesnym
rynku pracy. Absolwenci są zatrudniani najczęściej w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, jednostkach
administracji centralnej i prywatnych przedsiębiorstwach.
Dzięki tym badaniom systematycznie monitoruje się przebieg
kariery zawodowej, a ich wyniki są podstawą do weryfikowania i ustalania programów kształcenia na poszczególnych
kierunkach studiów, 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, ponieważ pomagają im w podjęciu
decyzji o wyborze kierunku i specjalizacji.
Oprócz nakreślonych wyżej działań typowych dla biur
karier, Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej wraz z innymi jednostkami Uczelni prowadzi działalność
Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego oraz organizuje
warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego i Forum
Gospodarcze Powiatu Otwockiego – znaczące wydarzenia
biznesowe, dzięki którym środowiska biznesowe, administracji
oraz ludzie świata nauki mogą prowadzić dialog dotyczący
wzmocnienia współpracy tych jednostek w powiecie i regionie.
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Working with the University Authorities, the Career
Services Office wishes to act more effectively and therefore long-term co-operate with the city, county and
province authorities, employers’ organizations, student organizations and the Ministry of Family, Labor and Social
Policy, to organize joint ventures and disseminate projects
for job seekers, apprentices, trainees, students and graduates of WSGE.
For students both studying in Polish as well as English (foreign students), the Career Services Office organized many trainings, eg from business skills development,
self-presentation, effective communication or establishing
business activity in Poland.
For many years, the Career Services Office conducts research on the career prospects of graduates to
explore their career paths, including self-employment and
verifies if the knowledge and skills acquired during their
studies at WSGE are useful for graduates in the contemporary labor market. Graduates are employed mostly in
municipal, county, provincial, central administration and
private enterprises. Thanks to this research, the career
path is systematically monitored and the results are the
basis for verifying and setting the curricula in the different fields of study, thus adjusting the educational offer to
the needs of the students and the modern labor market.
Information gained in this research is also useful for the
candidates because it helps them to decide on the field of
study and specialization.
In addition to the activities typical of career offices, WSGE Career Services Office together with
other units of the University is engaged in the activity of
the New Economy Club of Otwock County and organizes
workshops of the Local Economic Recovery and Economic
Forum of the Otwock County- significant business events,
thanks to which business, administration and science can
hold a dialogue on strengthening the cooperation of those
three sectors in the region.
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Biblioteka

Library
Biblioteka
Library

Biblioteka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
rozpoczęła działalność wraz z powołaniem do życia Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Jednostka ta pełni funkcję naukową, dydaktyczną i usługową. Szczególną uwagę
przywiązujemy do uzupełniania księgozbioru pozycjami
niezbędnymi w procesie dydaktycznym na wszystkich
kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię.
Nasze zbiory wzbogacane są o książki pozyskiwane
poprzez zakup własny, dary z innych bibliotek, stowarzyszeń,
fundacji, organizacji oraz od osób prywatnych, autorów,
jak również z wymiany publikacji z innymi uczelniami.
Przez 15 lat naszej działalności zgromadziliśmy ponad
25 tys. woluminów druków zwartych. Nawiązaliśmy współpracę z ponad 50 bibliotekami w całej Polsce, z którymi
czynnie współpracujemy, wymieniając się nowościami
wydawniczymi. Publikacje pozyskane w formie darów
przekazywane są od takich instytucji, jak: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego, Biblioteka Rządowa, Centrum Obsługi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biblioteka Sejmowa,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biblioteka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Centralna Biblioteka Wojskowa, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej
Górze, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

The WSGE Library began its activities with the establishment of Alcide De Gasperi University of Euroregional
Economy in Józefów. This unit has a scientific, didactic
and service function. Particular attention is paid to supplementing book collection with the necessary positions
in the didactic process on all faculties of studies conducted
by the University.
Our collection is enriched with books acquired through
own purchase, donations from other libraries, associations,
foundations, organizations, private individuals, authors as
well as exchanges of publications with other universities.
During 15 years of the activity we have collected
more than 25 thousand volumes of publications. We
have established cooperation with more than 50 libraries throughout Poland, with which we actively cooperate by exchanging new publications. Publications
acquired by donation we got from organizations such
as: Scientific and research Center for Fire Protection
– National Research Institute, Governmental Library,
Service Center of the Chancellery of the Prime Minister, Sejm Library, Central Anti-Corruption Bureau,
Library of Poznan University of Economics, Central
Military Library, Library of the University of Gdansk,
Office of the Commissioner for Human Rights, University Library in Zielona Góra, Library of University of
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w Olsztynie, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Narodowy Bank Polski, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz wiele innych.
Zakup książek do Biblioteki w latach 2010−2017 współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach EFS,
jak również ze środków własnych.
Publikacje Wydawnictwa Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej są rozsyłane do ponad 300 bibliotek w całej
Polsce. Są to biblioteki: pedagogiczne, naukowe, ale również
publiczne i gminne, tak by dotrzeć do jak największego
grona odbiorców.
Biblioteka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
uzyskała dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA − programu realizowanego przez
Bibliotekę Narodową oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki
(WBN) − programu zakupu i udostępniania światowych
zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism,
książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich
i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
We wrześniu 2011 roku Biblioteka uczelniana została przeniesiona do nowego, bardziej przestronnego pomieszczenia
przy ul. Sienkiewicza 4. Nowa przestrzeń pozwoliła nam na
rozszerzenie współpracy z innymi placówkami bibliotecznymi,
dzięki czemu nasze półki w dość szybkim tempie zapełniły
się nowościami wydawniczymi, a czytelnia zyskała więcej
miejsca do pracy naukowej dla studentów i czytelników.

Warmia and Mazury in Olsztyn, Copernicus Library in
Torun, National Bank of Poland, Polish Security Printing
Works and many others.
Purchases of books to the Library in the years
2010–2017 were co-financed by the European Union under
the European Social Fund as well as from own resources.
WSGE Publications are distributed to more than 300
pedagogical, scientific, but also public and municipal libraries throughout Polandto reach the largest possible audience.
The WSGE Library has access to the ACADEMICA
Digital Library Rental Program – a program run by the
National Library and the Virtual Library of Science (WBN)
– a program that enables to buy and share world knowledge
resources in the form of electronic journals, books and
databases for Polish academic and scientific institutions.
The program is co-funded by the Ministry of Science and
Higher Education.
In September 2011, the university library was moved to
a new, more spacious place at Sienkiewicza 4 Street. The
new space has allowed to expand our cooperation with
other library facilities, making our shelves full of new
publications, and the reading room has gained more space
for academic work for students and readers.

Wydawnictwo – czasopisma naukowe

Publishing house – scientific journals

Prezentacja czasopism naukowych

Presentation of scientific journals
7
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Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej wydaje
dwa czasopisma naukowe: kwartalnik „Journal of Modern Science” i półrocznik „Intercultural Communication”.
Pierwsze z nich legitymuje się dość długą tradycją i jest już
chlubą Uczelni. Ukazuje się nieprzerwanie od 2005 roku,
84 |

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
in Józefów publishes two scientific journals: quarterly Journal of Modern Science (JoMS) and biannual Intercultural
Communication (IC). The first one has a long tradition and
is already the University’s glory. It has been published con-
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a od roku 2010 jako kwartalnik. „Journal of Modern Science”
jest czasopismem naukowo-dydaktycznym o charakterze
interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Kwartalnik
„Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera
opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń
o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują
od niedawna lub podlegają ciągłym zmianom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza
w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania
społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to
permanentną analizę skutków tych zmian dla człowieka,
społeczeństwa oraz współczesnego świata.
Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły
naukowe publikowane na łamach kwartalnika „Journal
of Modern Science” do dorobku naukowego autorów
przyznawane jest 9 pkt (z 15 możliwych według systemu
punktacji polskich czasopism). Od 2010 roku „Journal of
Modern Science” jest indeksowany przez Index Copernicus.
Z każdym rokiem uzyskuje wyższą ocenę; w 2016 roku Index
Copernicus Value dla kwartalnika osiągnął wartość 73,69.
Ponadto „Journal of Modern Science” jest indeksowany w:
CEEOL, CEJSH, ARIANTA, URLICHWEB, Google Scholar.
W 2016 roku Uczelnia powołała do życia drugie czasopismo naukowe „Intercultural Communication” (ISSN - 24510998; e-ISSN - 2543-7461). Celem czasopisma w warunkach
obecnie wzrastającej globalizacji i intensyfikacji migracji
jest zapewnienie skutecznej platformy międzynarodowej
wymiany doświadczeń podstawowych i stosowanych
z dziedziny komunikacji międzykulturowej w obszarach
nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki
o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia,
religioznawstwo itd.).
W czasopiśmie „Intercultural Communication” publikujemy wyniki badań naukowych, opartych na:
 klasycznym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja międzynarodowa,
międzynacjonalna, międzyetniczna,
 funkcjonalnym rozumieniu pojęcia „komunikacja
międzykulturowa” – komunikacja między przedstawicielami różnych systemów norm zachowania,

tinuously since 2005 and since 2010 as a quarterly. Journal
of Modern Science is an interdisciplinary and international
scientific and didactic journal. JoMS quarterly (ISSN 17342031) contains papers covering the exchange of knowledge
and experience on new phenomena in the humanities and
social sciences. Such phenomena are both the recent ones
or continually changing due to global or local changes,
especially in the areas of education, organization, social
management, security and culture. It forces a permanent
analysis of the effects of these changes on man, society
and the modern world.
On the basis of the decision of the Minister of Science and Higher Education of Poland (Communication
of 23 December 2015), for scientific articles published in
the Journal of Modern Science authors are awarded 9
points (out of 15 possible according to the scoring system
of Polish journals). Since 2010, JoMS is indexed by Index
Copernicus. Each year JoMS gets a higher score; in 2016
Index Copernicus Value for the quarterly reached 73.69. In
addition, Journal of Modern Science is indexed in: CEEOL,
CEJSH, ARIANTA, URLICHWEB, Google Scholar.
In 2016, the University launched the second scientific
journal Intecultural Communication (ISSN – 2451-0998;
e-ISSN – 2543-7461). The purpose of the journal, in the
current increasing globalization and the intensification of
migration, is to provide an effective platform for the international exchange of fundamental and applied experience
in the field of intercultural communication in the areas
of social sciences and humanities (cultural anthropology,
sociology, philosophy, philology, history, science on safety,
media studies, political science, management science, legal
science, pedagogy, psychology, religious studies, etc.).
In the journal, we publish research results, based on:
 the classical meaning of the term “intercultural
communication” – the international, inter-nation,
inter-ethnic communication,
 the functional meaning of the term “intercultural
communication” – the communication between the
various systems of norms of behaviour, the moral
norms, the values, the lifestyles, the customs etc. of
various social groups (for example: the urban culture,
the generations culture, the organization cultural etc.).
The articles, polemics, reviews and scientific reports
fit into 4 areas:
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norm moralnych, wartości, stylów życia, zwyczajów
itp. różnych grup społecznych (kultury miejskiej
i wiejskiej, kultury pokoleń, kultury organizacji itd.).
Artykuły, polemiki, recenzje i doniesienia naukowe wpisują się w 4 obszary tematyczne:
1) obszar porównawczy,
2) obszar strukturalno-funkcjonalny,
3) obszar symboliczny,
4) obszar metodologiczny – pomiar komunikacji międzykulturowej.
Półrocznik naukowy jest indeksowany w bazach CEEOL,
CEJSH, ARIANTA.
W obu czasopismach publikowane są artykuły w różnych językach, ale głównie w języku polskim i angielskim.
Publikacje obejmują między innymi sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych.
Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem
w języku angielskim w wersji papierowej oraz dostępne
nieodpłatnie w całości na stronach internetowych czasopism: www.jomswsge.com i www.intecultyralwsge.com.

1) the comparative area,
2) the structural and functional area,
3) the symbolic area,
4) the methodological area – the measurement of crosscultural communication.
In addition, Intercultural Communication is indexed
in: CEEOL, CEJSH, ARIANTA.
In both journals, articles are published in different
languages, but mainly in Polish and English. Reports
from conferences and seminars and reviews of scientific
publications are also published.
All articles are published with abstract in English
language in a paper form and available free of charge
on the journals’ web site: www.jomswsge.com and www.
inteculturalwsge.com

Prezentacja Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej

Presentation of WSGE Publishing House

Publikacje naukowe są wydawane 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 roku. 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 year.

Kampus uczelni

Univesity’s campus

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi posiada kampus, który w chwili obecnej składa
się z trzech budynków, gdzie prowadzona jest działalność
dydaktyczna, oraz dwóch hosteli dla naszych studentów.
Budynek główny Uczelni ulokowany jest przy ul. Sienkiewicza w Józefowie. W budynku tym Uczelnia prowadzi

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
has a campus which currently consists of three buildings,
where teaching activities are carried out and two hostels
for our students.
The main building of the university is located at
Sienkiewicza Street in Józefów. This building is
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Studenci relaksują się pomiędzy zajęciami
Students resting and relaxing during
lecture break

swoja działalność od 2011 roku. W tej lokalizacji znajdują
się sale wykładowe oraz uczelniane biura. Znajduje się tutaj
siedziba Kanclerza oraz Rektorat, Dziekanat, Sala Senatu,
Biuro Współpracy Zagranicznej, sekretariat, biblioteka
z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.
Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w sprzęt audiowizualny ułatwiający prowadzenie zajęć.
Drugi budynek uczelniany ulokowany jest przy ul.
Skorupki w Józefowie. W miejscu tym zajęcia odbywają

open since 2011. There are lecture halls and university offices: the Chancellor’s office and the Rector’s
Office, the Dean’s Office, the Senate Hall, the International relations Office, the secretariat, the leberry with the reading room and the administrative and
social facilities. All lecture rooms are equipped with
audiovisual equipment to facilitate activities. The second university building is located at Skorupki street.
In was open in 2014. Our students and lecturers have
Budynek Uczelni przy ul. Skorupki
University’s building on Skorupki Street

się od 2014 roku. Nasi studenci oraz wykładowcy do dyspozycji mają tutaj sale wykładowe wyposażone w sprzęt
audiowizualny, recepcję oraz pomieszczenia socjalne.
Od roku 2017 roku Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej posiada również trzeci budynek. Znajduje się
on w pobliżu budynku głównego, przy ul. Sienkiewicza
w Józefowie. Budynek ten to sale wykładowe oraz pomieszczenia socjalne, z których mogą korzystać zarówno
studenci jak, i nasi wykładowcy.

lecture rooms equipped with audiovisual equipment,
reception and social room. Since 2017, WSGE has
a third building. It is located near to the main building,
at Sienkiewicza street. The building has lecture halls
and social room, which can be used by both students
and our lecturers.
The University campus does not only include buildings with classrooms but also two student hostels open
in 2016/ 2017. The development of the university and the
fact that WSGE host more and more foreign students has

The structure of the university and its activity
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Nowy budynek Uczelni
przy ul. Sienkiewicza w Józefowie
New University’s building on Sienkiewicza
Street in Józefów

Uczelniany kampus to nie tylko budynki, gdzie prowadzona jest działalność dydaktyczna i administracyjna,
ale również dwa hostele studenckie oddane do użytku na
przełomie roku 2016 i 2017. Rozwój Uczelni oraz fakt, że posiadamy coraz więcej studentów zagranicznych spowodował,
iż konieczne stało się posiadanie tego rodzaju infrastruktury.
Pierwszy z naszych hosteli znajduje się na ul. Miłkowskiego
w Warszawie – Wawer i możliwe jest w nim zakwaterowanie
60 studentów. Drugi hostel zlokalizowany jest w Warszawie
– Anin, na ul. Niemodlińskiej. W tym miejscu posiadamy
100 miejsc noclegowych dla naszych studentów. Oba hostele
posiadają 4- i 6-osobowe pokoje, węzły sanitarne (łazienki,
prysznice, toalety, pralnia) oraz kuchnie i jadalnie, gdzie nasi
studenci mają możliwość przygotowania posiłków, a także
wspólnego spędzania czasu wolnego. Lokalizacja obu hosteli
umożliwia łatwe i szybkie przemieszczanie się zarówno na
Uczelnię, jak i do centrum Warszawy. Niewątpliwą zaletą
naszych hosteli jest należący do nich teren, który pozwala
na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

made it necessary to have this kind of infrastructure. The
first one is at Miłkowskiego street in Warsaw – Wawer
and it is possible to host 60 students. The second one is
located in Warsaw – Anin at Niemodlińska street. It can
host 100 students. Both hostels have 4- and 6-bed rooms,
sanitary facilities (bathrooms, showers, toilets, laundry)
and kitchens and dining rooms, where our students have
the opportunity to prepare meals as well as to spend
leisure time together. The location of both hostels makes
it easy to commute quickly both to the university and to
the center of Warsaw. An undoubted advantage of our
hostels is the garden that allows students to spend their
time outdoors.

Hostel przy ul. Miłkowskiego

Hostel przy ul. Niemodlińskiej

WSGE Hostel on Miłkowski Street

WSGE Hostel on Niemodlińska Street
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KALENDARIUM
TIMELINE
Spotkanie noworoczne Klubu
Nowej Gospodarki
New Year’s meeting of the New
Economy Club

Kalendarium prezentuje najważniejsze wydarzenia
z życia Uczeni w latach 2013−2017. Są to wydarzenia mające
istotny wpływ na rozwój i działalność placówki naukowej. Z wydarzeniami wcześniejszymi można zapoznać
się w książce „10 lat/years Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi”.

The calendar presents the most important events in
the University’s activity in the years 2013-2017. These
are events that have a significant impact on the development and activities of the research institution. The previous events are enclosed in the book “10 years of Alcide
De Gasperi University of Euroregional Economy “.

– 2017 –

– 2017 –
January – 24th January – New Year’s meeting of the
Patronage Council
January – on the 31st January there has been held New
Year’s meeting of the New Economy Club in WSGE. The
meeting was attended by: Tadeusz Graca PhD, Rector of
WSGE; Paweł Rupniewski, Vice-Starost of Otwock county;

Styczeń
24 stycznia – spotkanie noworoczne Rady Patronackiej.
31 stycznia – w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbyło się
Spotkanie Noworoczne Klubu Nowej Gospodarki. W spotkaniu udział wzięli: dr Tadeusz Graca, Rektor WSGE; Paweł

Timeline

 Kalendarium | 89

Rupniewski, Wicestarosta Otwocki; Witold Kwiatkowski,
Wójt Gminy Celestynów; Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna; Władysław Dariusz Łokietek, Burmistrz Karczewa;
prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek; Bożena Żelazowska, Minister w latach 2013−2015, Radna Sejmiku Wojewódzkiego
Mazowieckiego; dr hab. Magdalena Sitek, Prorektor WSGE;
przedstawiciele Uczelni i przedsiębiorcy.
Marzec
13 marca – w ramach współpracy uczelnianej pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im.
Alcide De Gasperi w Józefowie a Aktiubinskim Uniwersytetem im. S. Baszyjeva z Kazachstanu miała miejsce
konferencja naukowa na temat „Currenttrends of acculturation in the EU”. W konferencji udział wzięli m.in.:
Rektor WSGE w Józefowie dr Tadeusz Graca, Prorektor
prof. Magdalena Sitek,Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr inż. Grzegorz Winogrodzki oraz koordynator
programu naukowo-oświatowego dla gości z Kazachstanu
– doc. dr Sofiia Sokolova.

Witold Kwiatkowski, Mayor of Celestynów; Janusz Budny,
Mayor of Wiązowna; Władysław Łokietek, the Mayor of
Karczew; professor Bronislaw Sitek; Bożena Żelazowska,
Minister in the years 2013-2015, Councilor of the Mazovian
Regional Parliament, professor Magdalena Sitek, Vice-Rector
of WSGE; representatives of universities and entrepreneurs.
March – on the 13th March within the framework of
university cooperation between the Alcide De Gasperi
University of Euroregional Economy and Aktiubinsk University Baszyev from Kazakhstan there has been organized
a scientific conference on “Current trends of acculturation
in the EU”. The conference was attended by: Rector of
WSGE, Tadeusz Graca PhD, Vice-Rector professor Magdalena Sitek, Deputy of the Dean of the Faculty of Social
Sciences Grzegorz Winogrodzki PhD. and the coordinator
of the scientific and educational program for guests from
Kazakhstan – doc. Sofia Sokolova PhD.
June – In the annual ranking of higher education institutions conducted by Perspektywy, WSGE was ranked
19th in Poland among non-public universities. Another year
WSGE recorded an increase in the ranking. This is due
to the ongoing scientific development of university staff,
the progressive internationalization and modernization of
the infrastructure.

Czerwiec
W corocznym rankingu wyższych uczelni przeprowadzonym przez Perspektywy Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej została sklasyfikowana na 19. miejscu
w Polsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich.
Kolejny rok Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
odnotowała wzrost w rankingu. Jest to spowodowane
July – between 10th and 16th July WSGE together
ciągłym rozwojem naukowym pracowników Uczelni, Center International De Formacion Europeenne, France
postępującą internacjonalizacją i modernizacją infra- organized the Baltic Sea Summer University. The topic
struktury.
of the meeting was “Regional development and innovation”. Participants had the opportunity to participate in
Lipiec
lectures conducted by lecturers from Poland, Europe and
10–16 lipca –odbyła się szkoła letnia Baltic Sea Sum- the world. In addition, the following trips were organized:
mer University współorganizowana przez Centre Inter- to the headquarters of the European Frontier and Coast
national De Formacion Europeenne z Francji. Tematem Guard Agency – FRONTEX in Warsaw, the Embassy of
spotkania było „Regional development and innovation”. the French Republic in Warsaw and the headquarters of
Uczestnicy mieli możliwość udziału w wykładach prowa- MORATEX in Łódź (company from the smart technolodzonych przez wykładowców z Polski, Europy i świata. gies sector).
Ponadto zorganizowane zostały wyjazdy: do siedziby
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej
– FRONTEX w Warszawie, Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie oraz siedziby firmy MORATEX
w Łodzi (firma działająca na polu smart technologies).
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– 2016 –
Marzec
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączono Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki
w Mińsku Mazowieckim do Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej, dzięki czemu Uczelnia pozyskała nowych
studentów, rozszerzyła swój zakres terytorialny i otrzymała
uprawnienia do prowadzenia studiów na nowych kierunkach: „mechatronika” i „socjologia”.

– 2016 –
March – the decision of the Minister of Science and
Higher Education included Józef Majka University of Social
Sciences in Mińsk Mazowiecki to WSGE therefore the
university acquired new students, expanded its territorial
scope and was granted the right to conduct studies in new
fields: mechatronics and sociology.
June – WSGE signed agreement with Aktiubinsk University Baszyev from Kazakhstan
June – In the annual ranking of higher education
institutions conducted by Perspektywy WSGE was classified in 25th place in Poland among non-public universities.
This is a substantial improvement over previous years due
to a significant increase in the level of education and an
increase in employers’ confidence in our graduates.
WSGE agreed with the County Office in Otwock
to implement the Local Economic Recovery in the Otwock
District. The funding rules and meeting schedules were
agreed, the series of meetings began in June and ended
in December 2016.

Czerwiec
Podpisanie umowy z Aktobiańskim Uniwersytetem im.
S. Baszyjeva (Kazachstan).
W corocznym rankingu wyższych uczelni przeprowadzonym przez Perspektywy Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej została sklasyfikowana na 25. miejscu
w Polsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich. Jest
to znaczący awans w stosunku do poprzednich lat spowodowany znaczącym podniesieniem poziomu nauczania
i wzrostem zaufania pracodawców do naszych absolwentów.
Uzgodniono ze Starostwem w Otwocku realizację na
terenie powiatu otwockiego Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Uzgodniono zasady finansowania oraz terminarz
December – On the 13th December 1st Student Conspotkań, które rozpoczęły się w czerwcu, a zakończyły ference on national and international security issues in
w grudniu 2016 roku.
the 21st century – “Security Strategies” was organized by
the Faculty of History and Sociology of the University of
Bialystok, Students of the third year International Relations
Grudzień
13 grudnia – odbyła się I Konferencja Studencka o te- of the Institute of History and Political Science and WSGE
matyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Student Scientific Circle of Internal Security “Safe Zone”.
December – 15th December – during the ceremonial
w XXI wieku – „Strategie Bezpieczeństwa” organizowana
przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu gala closing the workshops of the Local Economic Recovw Białymstoku, Studentów III roku Stosunków Międzyna- ery of the Otwock District, the Rector of WSGE granted
rodowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz Koło awards for the Best Entrepreneurs and Non-Governmental
Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bez- Organizations of the Otwock District.
pieczna Strefa” z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
15 grudnia – podczas uroczystej gali kończącej warsztaty
lokalnego Ożywienia Gospodarczego Powiatu Otwockiego,
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej wręczył
nagrody dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji
Pozarządowych Powiatu Otwockiego.


Timeline

 Kalendarium | 91

– 2015 –
Marzec
Studenci kierunku „pedagogika” mają możliwość uczestniczenia w specjalnym szkoleniu z zakresu pedagogiki
montessoriańskiej: edukacja według koncepcji M. Montessori, lekcja ciszy i wiele innych ciekawych pomysłów na
aktywną i twórczą pracę oraz warsztat praktyczny metodą
dramy: „Jak prowadzić zebrania z rodzicami”.

– 2015 –
March – Pedagogy students had the opportunity to participate in a special Montessori education course: Montessori
education, a quiet lesson and many other interesting ideas
for active and creative work and a hands-on workshop on
“How to wrk with Parents”

April – Recognition of prior learning procedure was
introduced, which enables to recognize learning outcomes,
Kwiecień
which can include up to half of the study program in the
Wprowadzona zostaje procedura RPL, czyli potwierdzecourse of work, courses, training, practice and other forms
nia efektów uczenia się, w ramach której można zaliczać
of knowledge and skills increase.
nawet połowę programu studiów w ramach pracy zawodowej, odbytych kursów, szkoleń, praktyk oraz innych
April – WSGE was granted the Diploma of Recogniform zwiększania wiedzy i umiejętności.
tion and the honorable name of a company friendly to the
Uczelnia zdobyła Dyplom uznania oraz zaszczytne
region from Sport Premium Sp z oo.o.
miano Firmy przyjaznej dla regionu od firmy Sport PreSeptember – In the National Center for Nuclear Remium Sp. z o.o.
search in Świerk III Economic Forum of the Otwock District
was
held. During the event representatives of companies
Wrzesień
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świer- and NGOs operating in the Otwock district met to work
ku odbyło się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwoc- out possible areas of cooperation between science, business
kiego. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele and administration, discussing the problems and positive
firm oraz NGO działających na terenie powiatu otwoc- aspects of the existing cooperation.
kiego, aby wypracować możliwe obszary współpracy
nauki, biznesu oraz administracji, dyskutując o problemach oraz pozytywnych aspektach dotychczasowego
współdziałania.
– 2014 –

Luty
Organizacja programu naukowo-oświatowego z Kazachsko-Rosyjskim Uniwersytetem Międzynarodowym
dla 20 osób. W ramach tego programu zostały zrealizowane następujące wydarzenia: Program kulturowy
„Warszawa – miasto europejskie”; Uczczenie pamięci
(odwiedziny grobu) poległego żołnierza kazachskiego
Żyrenczina Tajpyra Musulmankulowicza (1923–26.01.1945),
który wałczył w czasie II wojny światowej, poległ na
ziemi polskiej i został pochowany na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej w Ostrołęce-Wojciechowicach;
Międzynarodowa Konferencja „Eurointegracja: historia
i tendencje współczesne”; Realizacja części praktycznej
Programu przez oświatowo-kulturalne wydarzenia:
„Współczesna Europa”.
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– 2014 –
February – organization of scientific and educational
program with Kazan-Russian International University for
20 persons. Under this program, the following events have
taken place: Cultural Program “Warsaw – European City”;
A memorial of a fallen Kazakh soldier, Ichirin Musulmankulowicz (1923-26 January 1945), who was wounded during
World War II, fell to Polish soil and was buried at the
Red Army Soldier Cemetery in Ostrołęka-Wojciechowice;
International Conference “Eurointegration: History and
Contemporary Trends”; Implementation of the practical
part of the Program by the educational and cultural events:
“Contemporary Europe”.
April – WSGE signed agreement with International
Economics and Humanities Stepan Demijanczuk, Ukraine,
Rivne
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Kwiecień
Podpisanie umowy o współpracy z Międzynarodowym
Ekonomiczno-Humanistycznym Uniwersytetem im. Stepana
Demijanczuka w Równym (Ukraina).

May – WSGE organized “American Week” and hosted
a delegation from Carson Newman University. During
the event participants joined in the team building game,
course on “Teaching English in English”, attended by students, lecturers and other invited guests, further presenting
Maj
the culture of the participants from: USA, Taiwan, India,
W ramach „American Week” goszczono delegację China, Ukraine, Nepal, Poland, Tajikistan, etc. At the end
z Carson Newman University. Podczas wydarzenia uczest- a debate on differences in education system in the world
nicy wzięli udział w grze „team buliding”, konferencji was organized.
pt. „Teaching English in English”, w której udział wzięli
studenci, wykładowcy oraz inni zaproszeni goście, naJuly – WSGE organized an international summer school.
stępnie prezentacji kultur krajów, z których pochodzą The motto of the event was: “United in diversity”. The
studenci, m.in.: USA, Korea Południowa, Tajwan, Indie, event was attended by a group of students from Tajikistan,
Chiny, Ukraina, Nepal, Polska, Tadżykistan. Oraz debacie along with their tutor and WSGE students. Participants
na temat różnic w systemach edukacji na całym świecie. were given the opportunity to join in team buliding games,

Lipiec
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej zorganizowała międzynarodową szkołę letnią. Mottem wydarzenia
było „Jedność w różnorodności”. Udział w tym wydarzeniu
wzięła grupa z Tadżykistanu wraz ze swoim opiekunem
oraz studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w grach
typu „team buliding”, zajęciach z języka polskiego oraz
angielskiego.
Wrzesień
Odbyło się II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego
oraz Gala Biznesu Powiatu Otwockiego, podczas której
rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców
Powiatu Otwockiego. Miał on na celu pokazanie dobrych
praktyk współpracy biznesu, nauki oraz administracji
w powiecie otwockim. Kapituła Konkursu wyróżniła
najlepszych przedsiębiorców w sześciu kategoriach: Pracodawca Roku, Filantrop Roku, Debiut Roku, Innowator
roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny.
Podpisanie umowy z Czehryńskim Ekonomiczno-Prawniczym Kolegium (Ukraina).

classes in Polish and English.

September – Second Economic Forum of the Otwock
District and the Business Gala of the Otwock District
were held. The award for the Competition for the Best
Entrepreneurs of the Otwock District was granted. It was
intended to show good practices in business, science and
administration in the Otwock district. The Competition
Jury has honoured the best entrepreneurs in six categories:
Employer of the Year, Philanthropy of the Year, Debut of
the Year, Innovator of the Year, Businesswoman, Family
Business.
September – WSGE signed agreement with Chyhyryn
Economic and Legal College, Ukraine.
December – WSGE students studying in English
from India, Nepal, Tajikistan, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan, Ukraine and Poland have prepared a charity event
“Christmas market”. It was an opportunity to try Nepali
dumplings (MOMO), delicious pastries, Indian dishes, local
sweets to support the children of the Foundation Home
Hospice for Children “Promyczek” in Otwock.

Grudzień
Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
studiujący w języku angielskim, m.in. z Indii, Nepalu, Tadżykistanu, Nigerii, Pakistanu, Uzbekistanu, Ukrainy, jak
i Polski, przygotowali kiermasz charytatywny „Christmas
market”. Była to okazja, by spróbować nepalskich pierogów
Timeline
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(tzw. MOMO), pysznych ciast, indyjskich kotlecików, lokalnych słodkości w celu wsparcia podopiecznych Fundacji
Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” w Otwocku.
–2013–

–2013–
Marzec
March – WSGE signed agreement with National UniPodpisanie umowy o wzajemnej współpracy naukowej versity of Water and Environmental Engineering in Rivne,
i dydaktycznej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregio- Ukraine to work on: conduct joint research both basic
nalnej i Uniwersytetu w Równym (Ukraina) w zakresie: and applied; exchange of researchers for scientific stage
prowadzenia wspólnych badań naukowych podstawowych and doctoral studies; cooperation in the education of stui stosowanych; wymiany pracowników naukowych w celu dents; participation in scientific conferences and symposia
prowadzenia badań i studiów doktoranckich; współpracy organized by both parties; exchange of research results,
w zakresie kształcenia studentów; udziału w zjazdach publications and other scientific information.
naukowych (konferencjach, sympozjach) organizowanych
przez obie strony; wymiany wyników badań, publikacji
March – WSGE signed agreement with M. P. Dragi innych informacji naukowych.
omanov National Pedagogical University, Ukraine,
Podpisanie umowy o współpracy z Instytutem Prze- Kiev.
kwalifikacji i Doskonalenia Zawodowego Narodowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa
June – WSGE hosted delegation from the Karamanoglu
w Kijowie (Ukraina).
Mehmetbey University from Turkey represented by: Ahmet Tufekci – Secretary General, Adnan Tiske – Deputy
Czerwiec
Secretary General, Mevlüt Balta – Student Director, Sevda
Do Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej przy- Acarozmen – Legal Advisor. WSGE Vice-Rector professor
jechała delegacja z uczelni partnerskiej Karamanoğlu Witold Pokruszyński discussed with them the possibility
Mehmetbey Üniversity z Turcji w składzie: Ahmet Tufekci of strengthening scientific cooperation and the exchange
− Sekretarz Generalny, Adnan Tiske − Zastępca Sekretarza of staff and students between universities.
Generalnego, Mevlüt Balta − Dyrektor ds. studenckich,
Sevda Acarozmen − Radca prawny uczelni. Prorektor
August – organization of Summer School in English
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej prof. zw. and Polish for students and staff of scientific and pedadr hab. Witold Pokruszyński prowadził rozmowy z de- gogical school of M. P. Dragomanov National Pedagogical
legacją w sprawie zacieśnienia współpracy naukowej University for 25 people.
oraz wymiany kadry i studentów pomiędzy uczelniami.
September – The first Economic Forum of the Otwock
District was organized Alcide De Gasperi University of
Sierpień
Euroregional Economy in Józefów, Otwock County and
Organizacja szkoły letniej z języka angielskiego i pol- Otwock Labor Office.
skiego dla studentów i kadry naukowo-pedagogicznej
September – WSGE signed agreement with KazakhNarodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dra- Russian International University,Kazachstan, Aktobe
gomanowa dla 25 osób.
October – As a result of an evaluation by the Committee
Wrzesień
for the Evaluation of Scientific Units, the Faculty of Social
Pierwsze Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego, Sciences, was awarded B category and was ranked in the
które zorganizowała Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregio- 71st position in social sciences and humanities among all
nalnej, Powiat Otwocki, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. universities in Poland.
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Podpisanie umowy z Kazachsko-Rosyjskim Uniwersytetem Międzynarodowym w Aktobe (Kazachstan).
Październik
W wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej otrzymał
kategorię B i został klasyfikowany na 71. pozycji w zakresie
nauk społecznych i humanistycznych wśród wszystkich
uczelni i uniwersytetów w Polsce.
Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego
wręczone zostały medale dla zasłużonych nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych. Wyróżnieni
zostali: dr Wacław Kazimierz Brzęk – odznaczony został
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę”. Za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania, przez Ministra Edukacji Narodowej
Panią Krystynę Szumilas, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: prof. dr hab. Magdalena Sitek, dr
Tomasz Wrzosek, mgr Sylwia Ćmiel, mgr Tomasz Płochocki.
Grudzień
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie inicjujące Klub Nowej Gospodarki
Powiatu Otwockiego z udziałem przedstawicieli trzech
środowisk – nauki, biznesu i administracji. Założeniem
Klubu są działania zmierzające do jednoczenia środowisk naukowych, przedsiębiorców oraz administracji,
promujące i wspomagające innowacyjność oraz badania
w sferze gospodarczej.

Partnerzy Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej
Adana Science and Technology University, Turcja,
Adana
Aksaray University, Turcja, Aksaray
Aktobiański Uniwersytet im. S. Baszyjeva, Kazachstan,
Aktobe
Czehryński Ekonomiczno-Prawnicze Kolegium, Ukraina,
Czehryń
Goce Delcev University in Stip, Macedonia, Stip
ISAG-European Business School, Portugalia, Porto
Karabuk University School of Foreign Language, Turcja,
Karabük

October – During the solemn Inauguration of the
Academic Year, a medal to well-deserved academic teachers and administrative staff Waclaw Kazimierz Brzęk PhD
was awarded by the President of the Republic of Poland
Bronisław Komorowski for the “Gold Medal for the Long
Service”. For special merits, by the Minister of National
Education, Ms. Krystyna Szumilas, the Medals of the National Education Commission were awarded to: professor
Magdalena Sitek, Tomasz Wrzosek PhD, Sylwia Ćmiel
M.A., Tomasz Płochocki M.A.
December – the Otowck Youth Cultural Center held
a meeting initiating the Club of the New Economy of the
District of Otwock with representatives of three communities – science, business and administration. The
foundation of the Club is to bring together academics,
entrepreneurs and administrators, promoting and supporting innovation and research in the economic sphere.


Partners of the University
Adana Science and Technology University, Turkey, Adana
Aksaray University, Turkey, Aksaray
Aktiubinsk University Baszyev, Kazakhstan, Aktobe
Chyhyryn Economic and Legal College, Ukraine, Chyhyryn
Goce Delcev University in Stip, Macedonia , Stip
ISAG-European Business School, Portugal, Porto
Karabuk University School of Foreign Language, Turkey,
Karabük
Karamanoglu Mehmetbey Universitesi, Turkey, Karaman
Kazakh-Russian International University,Kazachstan,
Aktobe
Timeline
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Turcja, Karaman
Kazachsko-Rosyjski Uniwersytet Międzynarodowy,
Kazachstan, Aktobe
Klaipedos Universitetas, Litwa, Kłajpeda
Lubelska Szkoła Wyższa, Polska, Ryki
Lum Jean Monnet, Włochy, Casamassima
Międzynarodowy Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet
im. Stepana Demijanczuka, Ukraina, Równe
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Ukraina, Kijów
Szegedi Tudomanyegyetem, Wegry, Szeged
Universidad de Granada, Hiszpania, Granada
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria, Hiszpania,
Las Palmas De Gran Canaria
Universitadeglistudi di Bari Aldo Moro, Włochy, Bari
Universitàdegli Studi Internazionali di Roma, Włochy, Roma
Universitat Jaume I De Castellon, Hiszpania, Castellón
De La Plana
Universitatea 1 Decembrie 1918, Rumunia, Alba Iulia
Universitatea Spiru Haret Organizatie, Rumunia, Bukareszt
University of National and World Economy, Bułgaria, Sofia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja, Banská
Bystrica
Univerzita Pavla Josifa Safarika v Kosicach, Słowacja, Kosice
Uniwersytet Rzeszowski, Polska, Rzeszów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska, Olsztyn
Veleuciliste VERN, Chorwacja, Zagreb
Vysoka Skola Ekonomie a Managementu, Czechy, Praha
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Polska, Warszawa
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska, Brzeg
Wyższa Szkoła Policji, Polska, Szczytno
Yildiz Technical University, Turcja, Istanbul
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Klaipedos Universitetas, Lithuania, Klaipeda
Lublin Higher School, Poland, Ryki
Lum Jean Monnet, Italy, Casamassima
International Economics and Humanities Stepan Demijanczuk, Ukraine, Rivne
M. P. Dragomanov National Pedagogical University,
Ukraine, Kiev
Seged University, Hungary, Seged
University of Granada, Spain, Granada
University of Las Palmas De Gran Canaria, Spain, Las
Palmas De Gran Canaria
Aldo Moro University in Bari, Italy, Bari
University of International Studies, Italy, Rome
University Jaume I Castellon, Spain, Castellon De La
Plana
University 1 Decembrie 1918, Romania, Alba Iulia
University Spiru Haret Organizatie , Romania, Bucarest
University of National and World Economy, Bułgaria,
Sofia
Matej Bel University in Banska Bystricá, Slovakia, Banská Bystricá
University Pavlov Josif Safarik in Kosice, Slovakia, Kosice
University of Rzeszów, Poland, Rzeszów
University of Wamia and Mazury, Polska, Olsztyn
VERN University of Applied Science, Croatia, Zagreb
University of Economics and Management, Czech Republic, Praha
University of Finance and Management, Polska, Warsaw
University of Humanities and Economics, Poland, Brzeg
Police Academy, Poland, Szczytno
Yildiz Technical University, Turcja, Istanbul
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