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Przyjęte w tym roku akademickim motto Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Tylko zjednoczeni będziemy silni, pochodzi z testamentu politycznego jednego
z ojców założycieli Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnot Europejskich)
Alcide de Gasperi. Słowa Only if united we are strong, które Alcide
de Gasperi wypowiedział podczas V Kongresu Partii ChrześcijańskoDemokratycznej w czerwcu 1954 r., odnosiły się zarówno do Włoch, jak
i do jednoczącej się Europy. Warto jednak przytoczyć pełną treść Jego
wypowiedzi, która brzmi: Tylko zjednoczeni będziemy silni, tylko
jeśli będziemy silni, będziemy wolni. Alcide de Gasperi w ten sposób
wskazał, że wolność ma wymiar przede wszystkim zbiorowy. Dopiero
społeczeństwo zjednoczone jest silne i wolne. Tylko w takim społeczeństwie jednostka będzie wolna i bezpieczna.
Myśl Alcide de Gasperi odnosi się również do wspólnoty jaką tworzy
każda uczelnia, jej studenci, pracownicy naukowi i administracyjni.
Dowodem tego jest historia Józefowskiej Uczelni. Przeciwności, jakie
spotykały Uczelnię w tym dwudziestoleciu, nie złamały jej, a wręcz
przeciwnie–wzmocniły. Dowodem tego jest zintegrowana społeczność
akademicka, którą tworzą studenci krajowi i zagraniczni, pracownicy
5
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naukowi i administracyjni. Zjednoczeni jesteśmy silni i zarazem wolni
w zdobywaniu nowych kwalifikacji i samorealizacji.
Początki Uczelni sięgają 18 listopada 2002 roku, kiedy została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych. Niewielka grupa studentów,
licząca ok. 40 osób, szybko się rozrastała. W szczytowym momencie
Uczelnia liczyła ponad 2500 studentów. WSGE w Józefowie, przez te
dwadzieścia lat zyskała duże uznanie, na stałe wpisując się w podwarszawski, polski i międzynarodowy krajobraz.
Niniejsza Księga Pamiątkowa jest historią ludzi i wydarzeń, budowania silnej i wolnej wspólnoty. Do dziedzictwa naszej Uczelni należy, od
lat z nią związana, doświadczona i kompetentna kadra badawczo-dydaktyczna, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci. Przez te
20 lat WSGE w Józefowie nawiązała liczne kontakty zagraniczne oraz
organizowała krajowe i międzynardowe konferencje naukowe. Uczelnia
chętnie jest też wybierana przez studentów zagranicznych na realizację
europejskiego programu Erasmus+.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie podejmuje od lat współpracę z bliższym i dalszym otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizując fora gospodarcze, czy
realizując program lokalnego ożywienia gospodarczego. Najważniejsza
jest jednak naukowa współpraca Uczelni z licznymi uniwersytetami
krajowymi i zagranicznymi, owocem czego jest powstanie nieformalnego
stowarzyszenia tych uczelni–Eurofur.
Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko życzyć czytelnikom miłej
lektury. Zapraszamy do poznawania historii pisanej przez ludzi i wydarzenia.
Dr hab. Magdalena Sitek,
prof. WSGE
Rektor WSGE
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Historia XX lat Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
DSW-3-4001-689/TT/02 z dnia 18.11.2002 r. i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115 (obecnie nr 257). Od 27 września 2004 r. patronem Uczelni jest wybitny włoski i europejski mąż stanu, Alcide De Gasperi,
który obok Konrada Adenauera i Roberta Schumana uważany jest za jednego
z twórców zjednoczonej Europy. Stąd decyzją Ministra (DSW—3-4001-855/
TT/04) Uczelnia zmieniła nazwę na: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Pomysłodawcą powołania Uczelni w Józefowie był prof. Bronisław Sitek,
a pierwszym jej założycielem był mgr inż. Jan Jakimowicz. Od 2013 r. założycielem Uczelni jest spółka z o.o. Edukacja, której do 2021 prezesem był mgr inż.
Jan Jakimowcz, obecnie zaś funkcję tą pełni prof. Bronisław Sitek. Pierwszym
rektorem WSGE został prof. Stanisław Pikulski, który swój urząd sprawował
w latach 2002-2006. Prorektorem zaś była dr Magdalena Sitek. Drugim rektorem był dr hab. Wincenty Bednarek, który urząd swój pełnił w latach 20082014. Trzecim z kolei rektorem był Śp. dr Tadeusz Graca, który swój urząd
pełnił w latach 2014-2020. Wówczas prorektorem była dr hab. Magdalena
Sitek. Aktualnie od roku 2020 urząd rektora pełni dr hab. Magdalena Sitek.
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W sprawowaniu tej funkcji wspierają panie prorektor: dr hab. Małgorzata Such-

tematy, m.in. należy wspomnieć o wykładzie profesora Roberta Gwiazdowskiego

Pyrgiel i dr Iwona Florek. Przy Uczelni działa Rada Patronacka, której członkami

o emeryturze socjalnej oraz wykład Bronisława Komorowskiego, późniejszego

są przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych

prezydenta RP, przedstawiający uwarunkowania powstawania Konstytucji RP

i placówek edukacyjnych. Od początku istnienia Rady Patronackiej, tj. od 2012

w 1997 roku. Uczelnia organizuje wykłady otwarte dla uczniów lokalnych szkół

jej przewodniczącym jest p. Romuald Sadowski.

średnich, z którymi od samego początku swojego istnienia współpracuje.

WSGE przez dwadzieścia lat swojego istnienia, we współpracy z otoczeniem,

Początki lokalowe, jak i kadrowe, czy w pozyskiwaniu studentów były dość

odniosła wiele sukcesów edukacyjnych i naukowych, których nie sposób jest

skromne. Dzięki życzliwości ówczesnej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

opisać w tej księdze. Tym niemniej, w sposób skrótowy, wszystkie te wyda-

w Józefowie, mgr Małgorzaty Żywek, pierwsze zajęcia prowadzone były w jednej

rzenia zostaną przedstawione po to, aby ludzie, którzy je tworzyli, nie zostali

sali szkolnej. W kolejnym już roku akademickim liczba studentów przekroczyła

zapomniani.

100, potrzebne były kolejne pomieszczenia.

Pracująca w WSGE kadra akademicka posiada wysoki współczynnik unauko-

Uczelnia w 2004 r. wynajęła więc nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 2.

wienia. Dowodem tego są liczne monografię, artykuły publikowane w różnych

Po odnowieniu budynku i przystosowaniu go do warunków uczelni, obiekt

wiodących czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznie konferencje or-

był użytkowny przez WSGE do 2017 r. W tym czasie obiekt przechodził dal-

ganizowane w Józefowie, w Polsce i za granicą. WSGE od lat współpracuje z takimi

sze remonty, dostosowując się do potrzeb studentów. Na terenie gminnym

uczelniami jak m.in.: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet

Uczelnia wybudowała halę z trzema dużymi aulami. Obecnie WSGE mieści się

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Rzeszowie, Uniwersytet

w trzech własnych budynkach: przy ul Sienkiewicza 4, ul. Sienkiewicza 9 oraz

w Zielonej Górze, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wyższa

ul. Skorupki 2 w Józefowie.

Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet

Uczelnia działa na terenie miasta Józefów oraz w filii w Mińsku Mazowieckim.

w Bari, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet w Koszycach,

Filia ta powstała na bazie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki

Uniwersytet Jaume I w Castellon de la Plana, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet

w Mińsku Mazowieckim, którą WSGE przejęła w 2016 r.

na Gran Canarii, Milton Friedman University in Budapest, Uniwersytet w Tiranie,

W pierwszym okresie w Uczelni funkcjonowała jedna jednostka organiza-

Uniwersytet w Kłajpedzie, czy Cukurova Uniwersytet w Adanie. Prawie od

cyjna–Wydział Administracji i Nauk Humanistycznych. Od 01 września 2005 r.

początku swojego istnienia WSGE ściśle współpracuje naukowo z Centrum

WSGE miała już strukturę dwuwydziałową. Na podstawie zarządzenia Rektora

Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

nr 10/2008 z dnia 07 października 2008 r. przekształceniu uległy powołane

w Józefowie oraz z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Uczelnia

zarządzeniem nr 15/2005 z dnia 01 września 2005 r. jednostki organizacyjne

posiada własne wydawnictwo, które znajduje się na liście ministerialnej, a zatem

Uczelni. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zmienił nazwę na

jest zaliczane do wydawnictw naukowych. Od roku 2006 Uczelnia prowadzi

Wydział Pedagogiki, którego dziekanem był dr Krzysztof Dziurzyński, na-

własne czasopismo z dziedziny nauk społecznych Journal of Modern Science,

tomiast Wydział Administracji na Wydział Nauk Społecznych, na którym

który od lat cieszył się dużym prestiżem naukowym i wysokim wskaźnikiem

funkcję dziekana objęła ówczesna dr Małgorzata Such-Pyrgiel. Wydziałowi

punktacji za publikację artykułu. Aktualnie również znajduje się na liście mi-

Pedagogiki przyporządkowany był kierunek „pedagogika” na poziomie studiów

nisterialnej i należy do jednych z najwyżej punktowanych czasopism w Polsce

I i II stopnia, natomiast do Wydziału Nauk Społecznych przyporządkowano

(100 punktów). Czasopismo to jest indeksowane w bazach wiodących w Europie

dwa kierunki na poziomie studiów I stopnia: „administracja” i „ochrona śro-

i na świecie czasopism naukowych.

dowiska” oraz dwa prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia: „bezpie-

Uczelnia organizowała wielokrotnie wykłady otwarte na aktualnie ważkie

8
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czeństwo wewnętrzne” i “zarządzanie”. Następnie, na podstawie uchwały

9
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założyciela numer 5/2019 z dnia 17 września 2019 r., wskutek dostosowania

„mechatronika”, „socjologia” i „prawo urzędnicze”. Aktualnie Uczelnia prowadzi

do potrzeb realizowania kształcenia zgodnie z nową ustawą, tzw. Konstytucją

studia I stopnia na kierunku administracja, studia I i II stopnia na kierunkach:

dla Nauki, została zniesiona wydziałowa struktura Uczelni, analogicznie jak

„pedagogika”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrze” , a także jednolite

było na początku funkcjonowania WSGE. Zmieniał się też charakter prowa-

studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

dzonych kierunki studiów, które po zmianach ustawowych w 2011 r. oraz

Na każdym, prowadzonym przez Uczelnię, kierunku studiów tworzone są

w 2018 r. z profili ogólnoakademickich stopniowo przekształcały się w studia

specjalności (zakresy studiów) dostosowane do potrzeb współczesnego rynku

o profilu praktycznym.

pracy. Ważnym elementem oferty edukacyjnej WSGE są studia podyplomowe.

Od 2002 r. Uczelnia prowadziła studia wyższe I stopnia, a od do 2008 r.
również studia II stopnia. Pierwszym kierunkiem studiów, uruchomionym

10
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Od lat największym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z zakresu
pedagogiki.

wraz z powstaniem WSGE, była „administracja”. Kierunek ten dominował

W początkowej fazie funkcjonowania Uczelnia prowadziła studia stacjonarne

w ofercie dydaktycznej do roku 2003. Od października 2003 r., na podstawie

i niestacjonarne w języku polskim. Obecnie na studiach stacjonarnych studiują

decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uruchomione zostały kolejne

również studenci zagraniczni (na kierunku „zarzadzanie” I i II stopnia).

kierunki: „pedagogika” DSW-3-4003/594/JP/03 i „politologia” DSW-3-4003-

W swojej 20–letniej historii Uczelnia wykształciła już ponad 8000 absolwentów.

837/JP/03, w 2004 r. „zarządzanie” DSW-3-4003-629/JP/04, a w 2006 r. WSGE

O kondycji Uczelni świadczy jej dynamiczny rozwój i doskonalenie infra-

uzyskano zgodę na prowadzenie kierunku inżynierskiego „ochrona środo-

struktury dydaktycznej. W ostatnich latach WSGE pozyskała środki pochodzące

wiska” DSW-3-4003-117/06. W październiku 2007 r. na podstawie decyzji

z funduszy Unii Europejskiej, a także z Ministerstwa Nauki oraz z innych insty-

MNiSW DSW-2-06-003-389/07 Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowa-

tucji zarządzających, m.in. z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

dzenia studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, zaś

Środki z projektów, w dużej mierze, pozwoliły na doposażenie uczelni w naj-

w lipcu 2008 r., decyzją DSW-2-02-4003-95/08, uprawnienia do prowadzenia

nowsze pomoce naukowe, służące do prowadzenia zajęć zarówno stacjonarnie,

studiów II stopnia na kierunku „pedagogika”, a następnie w grudniu 2010

jak i w trybie zdalnym. Każda sala została wyposażona w tablicę interaktywną

r., decyzją MNiSW-DNS-WUN-6022-12308-2/IŻ/10, uprawnienia do prowa-

oraz w kamery i profesjonalny sprzęt multimedialny, pozwalający na prowa-

dzenia studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Od

dzenie nauczania na odległość. W ramach programów realizowanych przez

25 lipca 2013 r., na podstawie decyzji DKN.ZNU.6022.146.2013.EK.3, Uczelnia

Uczelnię zakupiono wirtualną strzelnicę oraz wirtualną scenę zbrodni, a także

rozpoczęła prowadzenie studiów na kierunku „prawo urzędnicze”. W wyniku

sprzęt służący studentom do nauki języków obcych (SITA). Również ze środków

przejęcia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku

projektowych, dostosowano budynki Uczelni do potrzeb osób niepełnospraw-

Mazowieckim WSGE uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kie-

nych. Tym samym WSGE znalazła się w gronie dobrze wyposażonych w pomoce

runkach „mechatronika” oraz „socjologia” na studiach I stopnia. Od 2019 roku

naukowe i nowoczesne rozwiązania edukacyjne uczelni w Polsce.

uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika

Uczelnia realizowała lub też realizuje projekty służące edukacji studentów,

przedszkolna i wczesnoszkolna”, zaś decyzją DSW.WNN.5014.219.2020.6.AKO

ale także osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dzieci i młodzież ze

z dnia 29 września 2020 r. otrzymała ponownie uprawnienia do prowadzenia

szkół podstawowych, w zakresie nowych kompetencji cyfrowych, krytycznego

studiów I stopnia na kierunku „pedagogika”.

myślenia czy rozwiązywania problemów.

Na przestrzeni lat oferta edukacyjna Uczelni była modyfikowana i pod-

Uczelnia angażowała się i angażuje we współpracę z lokalnym środowiskiem.

jęto decyzję o wygaszeniu niektórych kierunków studiów, na których nabór

Inicjatywa w tym zakresie była wzorowana na Forum Gospodarczym orga-

był stosunkowo niski, należą do nich: „ochrona środowiska”, „politologia”,

nizowanym corocznie przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

11
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w Katowicach, i jego prezesa Romana Trzaskalika. Jednym z przejawów tego działania jest zainicjowanie szeregu corocznych wydarzeń jakim są Fora Gospodarcze
Powiatu Otwockiego. Forum to, organizowane jest od 2012 razem z Powiatem
Otwockim, gminami tego Powiatu, przedstawicielami świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz szkół. Realizację tego zadania Uczelnia rozpoczęła ze
starostą Bogumiłą Więckowską (starosta 2010-2014) oraz Pawłem Rupniewskim
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(wicestarosta 2014-2018), kontynuując tę współpracę po dziś dzień z obecnymi
władzami powiatu Otwockiego–Starostą Krzysztofem Szczegielniakiem. Celem
Forum Gospodarczego jest integracja świata biznesu, organizacji pozarzą-

Organy uczelni

dowych z władzami lokalnymi. Podczas Forów Gospodarczych nagradzani są
najlepsi aktywiści biznesowi oraz organizacje pozarządowe Powiatu Otwockiego.
Wymiernym efektem organizacji Forum Gospodarczego było przeprowadzenie

Rektor jest jednoosobowym organem Uczelni i kieruje jej pracą za pomocą

w latach 2016-2018 realizacji programu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego,

prorektorów, którzy pełnią funkcje kierownicze na podstawie powołania Rektora

w efekcie którego zostały wybrane i zrealizowane cztery projekty rewitalizacji

w wybranych obszarach.

Powiatu, na terenie kilku gmin.

Aktualne organy WSGE

Obchody XX-lecia istnienia Uczelni są kontynuacją wcześniejszych obchodów
X-lecia (2012) oraz XV-lecia (2017) Uczelni. Nie są to jednak jedyne wydarzenia
kulturalne organizowane okresowo przez WSGE. W czasie swojego istnienia,
Uczelnia wielokrotnie organizowała juwenalia, zawody sportowe, bale karna-

dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
Rektor Uczelni

wałowe, festiwale, rajdy rowerowe, grille dla studentów i ich rodzin zarówno
w Józefowie jak i w Mińsku Mazowieckim. W tym zakresie Uczelnia współpracowała m.in. z Zakonem Ojców Szensztackich i ich prowincjałem o. Arkadiuszem
Sosną na czele. Ponadto Uczelnia była obecna na różnego rodzaju wydarzeniach
społeczno-kulturowych organizowanych przez lokalne samorządy lub inne
organizacje Powiatu Otwockiego i Powiatu Mińskiego.

12
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dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE

ORGANY UCZELNI

Byli Rektorzy i Dziekani Uczelni

Prorektor ds. kształcenia i ewaluacji nauki, ds. studenckich oraz
ds. kształcenia poza siedzibą uczelni i współpracy z otoczeniem

Ś.P. prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
Rektor w latach 2002-2007

Ś.P. dr hab. Wincenty Bednarek, prof. WSGE
Rektor w latach 2008-2014

Ś.P. dr Tadeusz Graca, prof. WSGE
Rektor w latach 2014 – 2020
dr Czesław Parka
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Humanistycznych w latach
2002−2005 oraz Dziekan Wydziału Administracji w latach 2006−2007
dr Joanna Kłobukowska
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w latach2005−2006
dr Katarzyna Ferszt-Piłat
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku 2007

Ś.P. dr Mirosław Grelik
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (wcześniej Wydziału Administracji)
dr Iwona Florek
Prorektor ds. kontaktów międzynarodowych,
nauki i ewaluacji kształcenia

w latach 2007−2009
dr Mirosława Raczkowska-Lipińska
Dziekan Wydziału Pedagogiki w latach 2008−2011
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2009−2012
oraz Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju w latach 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 oraz
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012−2013
dr Grzegorz Winogrodzki
Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Nauk Społecznych w latach
2016 – 2018
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2013–2019

14
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Senat Uczelni
Senat jest kolegialnym organem Uczelni reprezentującym jej wspólnotę.
Kadencja senatu trwa 4 lata. W skład senatu wchodzą: rektor, przedstawiciel
założyciela, 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich, 1 pracownik admi-
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nistracyjny, 2 przedstawicieli studentów. W posiedzeniach senatu, z głosem
doradczym, biorą udział prorektorzy, pełnomocnik rektora i inni zaproszeni
przez rektora goście.

Administracja uczelni

Aktualny skład Senatu Uczelni
Przewodnicząca Senatu
Rektor–dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE

Administrację Uczelni stanowią jednostki organizacyjne tworzone w celu
zapewnienia warunków do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni,
w szczególności badawczych i dydaktycznych, a także w celu prowadzenia spraw

Przedstawiciel Założyciela
mgr Marta Bojaruniec

socjalno-bytowych pracowników i studentów.
Najważniejsze jednostki administracyjne Uczelni wraz z osobami je reprezentującymi:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
dr Leszek Goździewski,
dr Aleksandra Szejniuk,
dr Aleksandra Lukasek,
mgr Artur Banaszak,
mgr Wioleta Wieczorek-Płochocka
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ilona Dawidowicz
Przedstawiciele studentów
Kinga Błachnio
Agnieszka Chwierut

16

Rektorat Uczelni
mgr Joanna Majewska
Biuro Obsługi Kształcenia
• Kierownik
Beata Zawadka
• Specjalista ds. studenckich
Dominika Mucha
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Biuro Obsługi Kształcenia – Filia WSGE w Mińsku Mazowieckim
• Specjalista ds. studenckich
Olga Szczęsna
Biuro Karier
• Kierownik
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
Biuro Współpracy Zagranicznej i Studiów Anglojęzycznych
• Pełnomocnik Rektora ds. studiów zagranicznych
mgr Marta Bojaruniec
mgr Artur Banaszak
Biuro ds. Osób z niepełnosprawnościami
• Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Artur Banaszak
Dział Księgowości
• Główna księgowa
Magdalena Kuklis
Kasa
Edyta Banaszak
Dział Kadr
mgr Marta Bojaruniec
mgr Urszula Anisiewicz
Dział Projektów i Wymiany Międzynarodowej (Erasmus+)
dr Iwona Florek
mgr Ilona Dawidowicz
Dział Studiów Podyplomowych
• Kierownik kształcenia specjalistycznego i studiów podyplomowych
mgr Ilona Dawidowicz
Rada Patronacka
• Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
Biblioteka i Archiwum
mgr Joanna Majewska
Wydawnictwo WSGE
Grzegorz Wójcicki
Dział IT
mgr Przemysław Górski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych WSGE
inż. Wojciech Sitek
Obsługa Techniczno-Gospodarcza
Janusz Bukanowski
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Kadra badawczo-dydaktyczna
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
obchodzi swój porcelanowy jubileusz. Na przestrzeni tych dwudziestu lat oblicze kadry dydaktycznej zmieniało się. Obecnie, liczne grono wykładowców to
wybrani, świetnie przygotowani merytorycznie, doświadczeni specjaliści, reprezentujący wiele dyscyplin naukowych. O wysokiej jakości kadry świadczą
liczne nagrody i wyróżnienia, jakie pracownicy WSGE otrzymali w ostatnich
latach.
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Kadra badawczo-dydaktycznaw roku akademickim
2021/22

KADRA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA
rozdziały w monografiach, artykuły naukowe w czasopismach oraz redakcję
artykułów i dotyczy zagadnień prawa, praw człowieka, funkcjonowania UE,
ekologii oraz turystyki.
Dr hab. Małgorzata Such – Pyrgiel, prof. WSGE – doktor habilitowany
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych. Obecnie
w WSGE pełni funkcję prorektora ds. kształcenia i ewaluacji nauki, ds. studenckich oraz ds. kształcenia poza siedzibą uczelni i współpracy z otoczeniem,
wcześniej pełniła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Ekspertka
w Grupie Roboczej Cyfrowej Tożsamości i Usług Zaufania w Kancelarii
Premiera Rady Ministrów w Wydziale do Spraw Tożsamości Cyfrowej i Nowych
Technologii, a także członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej, powołana przez
Ministra Edukacji i Nauki. Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych
i Społecznych (SIES) i członkini organu nadzoru Fundacji Into the Future.
Jest kierownikiem unijnego projektu badawczego Fluence – system analizy
dużych zbiorów danych marketingowych online, którego celem jest przeprowadzenie prac B+R, prowadzących do opracowania innowacyjnej platformy
analitycznej opartej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Swoje
zainteresowania badawcze koncentruje wokół socjologii społeczeństw współczesnych, transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji i nowych technologii
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Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – doktor habilitowany nauk huma-

oraz ich oddziaływaniem na człowieka i społeczeństwo. Autorka licznych

nistycznych w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz doktor habilito-

publikacji monograficznych i artykułów naukowych, członek rad redakcyjnych

wany nauk prawnych w zakresie prawa. Obecnie w Wyższej Szkole Gospodarki

punktowanych czasopism naukowych. Nauczyciel akademicki prowadzący

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi pełni funkcję rektora Uczelni. Członek

zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętą socjologią oraz metodo-

Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do spraw programu „Rozwój

logią i metodyką badań naukowych. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora

czasopism naukowych”. Prof. dr hab. Magdalena Sitek posiada zaintereso-

uczelni za osiągnięcia badawczo-dydaktyczne. Zaangażowana w działalność

wania naukowe w obszarze szeroko rozumianego prawa, w szczególności

na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z samorządami, przedsiębior-

w zakresie praw człowieka. Organizuje i uczestniczy w bardzo licznych kon-

stwami i wieloma stowarzyszeniami.

ferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Włochy,

Dr hab. Piotr Benedykt Zientarski, prof. WSGE – doktor habilitowany

Słowacja, Hiszpania, Litwa, Węgry), uczestniczyła w stażach międzynarodo-

nauk prawnych, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca przedmiotów

wych, jest redaktorem naczelnym oraz recenzentem czasopism naukowych

prawno-administracyjnych. Od 2007 r. był nieprzerwanie Senatorem RP (trzy

oraz członkinią Międzynarodowej Rady Doradczej czasopisma naukowego:

kadencje). W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej

International Journal of Society Researches.

Etyki i Spraw Senatorskich i przewodniczącym Komisji Ustawodawczej (funkcję

Prowadziła programy badawcze i grantowe, głównie finansowane z środków UE.

tę pełni również w Senacie VIII kadencji). Reprezentuje Senat RP w Krajowej

Jej bogaty dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje monograficzne,

Radzie Sądownictwa. Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na
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rzecz społeczności lokalnej oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób nie-

Dr Maciej Ciesielski – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii oraz

pełnosprawnych i wykluczonych. Jest aktywnym członkiem wielu towa-

prawnik. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną

rzystw i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Klubu

z zakresu bezpieczeństwa państwa, socjologii bezpieczeństwa oraz socjolo-

Inteligencji Katolickiej. Jest założycielem i pierwszym prezydentem Lions Club

gii prawa. W WSGE prowadzi zajęcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

Koszalin, a także kilkukrotnym przewodniczącym regionu Lions International

bezpieczeństwa teleinformatycznego i kryptologii oraz międzynarodowego

121-Polska. Aktualnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia im. Księdza

prawa humanitarnego.

Kardynała Ignacego Jeża w Koszalinie. Wielokrotnie odznaczany za dzia-

Dr Jacek Charatynowicz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk

łalność zawodową i społeczną, m.in. Adwokatura Zasłużonym (najwyższe

o bezpieczeństwie. Do obszaru głównych zainteresowań doktora Jacka

odznaczenie korporacyjne), Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi

Charatynowicza należą: wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo rynku

dla wymiaru sprawiedliwości, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony

finansowego, występowanie zjawiska czarnych łabędzi w obrocie gospodarczym,

Działacz Kultury, Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych, odzna-

zagadnienia związane z przestępczością zorganizowaną. Ponadto uczestniczył

czeniem Przyjaciel Dziecka, Złotym Gryfem Zachodniopomorskim, Medalem

w licznych konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa, jest również auto-

za Zasługi dla Koszalina. Do głównych zainteresowań naukowych Senatora

rem wielu publikacji. Posiada liczne odznaczenia Ministra Spraw Wewnętrznych

należą zagadnienia leżące na płaszczyźnie prawa konstytucyjnego, między-

oraz Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP.

narodowego publicznego, a także europejskich systemów praw.
Dr Barbara Antczak – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o za-

Dr Iwona Florek – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
Obecnie w WSGE pełni funkcję prorektora ds. kontaktów międzynarodowych,

rządzaniu. Autorka kilkunastu projektów UE w ramach programu Leonardo

nauki i ewaluacji kształcenia. Do jej zainteresowań naukowych należą zagad-

da Vinci we współpracy z różnymi krajami (np.: Holandia, Niemcy, Hiszpania,

nienia związane z prawami człowieka, turystyką oraz ekologią w jej różnych

Norwegia). Do głównych zainteresowań naukowych Pani doktor należą ba-

aspektach, w tym prawami człowieka w obszarze turystyki i zrównoważonego

dania rynku konsumenckiego, formy prezentacji statystycznej, nowocze-

rozwoju. Była organizatorem i współorganizatorem oraz czynnym uczestnikiem

sne narzędzia marketingowe i PR. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora

licznych konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, organizo-

Zespołu Szkół w Warszawie. Jest wykładowcą z wieloletnim doświadczeniem

wanych zarówno w Polsce jak i za granicą (m. in.: we Włoszech, we Francji i na

dydaktycznym w różnych placówkach. W WSGE podjęła się opieki nad ko-

Węgrzech). Jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej czasopisma nauko-

łami naukowymi. Jest również organizatorem i współorganizatorem licznych

wego International Journal of Society Researches – OPUS (Turcja). Bierze udział

konferencji naukowych. Została trzykrotne wyróżniona nagrodą Ministra

w różnych projektach oraz programach naukowych i badawczych. Brała udział

Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Prezydenta m. st. Warszawy, od-

w stażach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Posiada bogaty

znaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem za

dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. Prowadzi za-

Wieloletnią Służbę.

jęcia ze studentami w języku polskim oraz angielskim w obszarach związanych

Dr Mirosława Brasławska-Haque – doktor nauk humanistycznych
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z prawem i turystyką.

w zakresie pedagogiki, ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy

Dr Leszek Goździewski – doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk

terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Swoją karierę naukową, jak i zawo-

o obronności. Był pracownikiem w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie,

dową, poświęciła pedagogice, w tym przede wszystkim pedagogice specjalnej.

gdzie odpowiadał za kierowanie zespołem osób w wydziałach prewencji, ruchu

Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych, jest także autorką kilku-

drogowego, kryminalnym oraz wydziale do zwalczania przestępczości gospo-

dziesięciu artykułów naukowych.

darczej. Był także odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń dla pracowników
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socjalnych na temat przemocy domowej, dopalaczy oraz procedury Niebieskiej

była sądowym kuratorem społecznych przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy

Karty. Prowadził wykłady i szkolenia dla nauczycieli na temat reagowania na

Mokotowa, a także prowadziła liczne szkolenia dla wychowawców i nauczy-

przypadki posiadania i pozostawania uczniów pod wpływem substancji psy-

cieli oraz kierowników kolonii, zarówno w zakresie mediacji, jak i organizacji

choaktywnych. W WSGE prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo. Jest

zajęć w trakcie wypoczynku.

autorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa, obronności oraz ochrony
ludności cywilnej.

Dr Sylwester Smoleński – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk
o obronności. Główne zainteresowania naukowe doktora skupiają się wokół

Dr Waldemar Grądzki – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pe-

bezpieczeństwa wewnętrznego, cyberbezpieczeństwa i pracy policji. Autor

dagogika. To nauczyciel dyplomowany posiadający bogate doświadcze-

wielu publikacji z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych,

nie zawodowe w obszarze zarządzania oświatą, był m.in. Naczelnikiem

współpracy policyjno-wojskowej. Adiunkt w WSGE w Józefowie oraz główny

Wydziału Nowych Technologii w Edukacji w Departamencie Zwiększania

specjalista w Wydziale Oceny Ryzyka i Planowania w RCB (2014-2016), ekspert

Szans Edukacyjnych w MEN, a także Dyrektorem Departamentu Programów

merytoryczny zespołów nadzorujących realizację projektów NCBiR (2012-

Nauczania i Podręczników w MEN. Przez całą karierę zawodową pogłębia

2016)–kierownik projektu Na granicy terroryzmu szkolenia z zakresu reagowania

swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach czy kolejnych

kryzysowego, finansowanego z funduszy szwajcarskich.

studiach podyplomowych.

Dr Aleksandra Szejniuk – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk

Dr Anna Krajewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

o zarządzaniu. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania,

To pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jej szczególnym za-

controllingu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania zaso-

interesowaniem naukowym jest psychologia kliniczna. Prowadzone przez nią

bami ludzkimi. Od wielu lat jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego

badania naukowe obejmują także zagadnienia z zakresu teorii wychowania,

międzynarodowej konferencji z zarządzania, organizowanej przez WSGE.

pedagogiki ogólnej oraz historii myśli pedagogicznej. Szczególnie dużo swoich

Doktor Szejniuk jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz Domu

prac poświeciła instytucjom wychowawczym (rodzinie i szkole) oraz innowa-

Dziecka na Białołęce i w Otwocku. W WSGE opiekuje się Kołem Naukowym

cyjnym koncepcjom związanymi z ruchem szkół nowych. Dr Anna Krajewska,

VOX HUMANA.

poza pracą naukowo-badawczą, poświęca się pracy z dziećmi, pełniąc funkcję
wychowawczyni w Państwowym Domu Dziecka.
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Dr Tomasz Talar – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
nauk prawnych. Do zainteresowań naukowych doktora należą prawne i finan-

Dr Ewa Lubina – doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

sowe aspekty działalności przedsiębiorstw i firm, ze szczególnym zwróceniem

Wykładowca z ogromnym doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy, jako

uwagi na rachunkowość, zasady księgowości i system podatkowy. Jest autorem

pedagog metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi warsztaty

wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunko-

metodyczne i szkolenia dla nauczycieli rodziców i pedagogów. Dodatkowo jest

wości finansowej i ogólnego wpływu wartości pieniądza na działanie biznesu.

specjalistką w dziedzinie filologii polskiej. Obecnie w WSGE prowadzi zajęcia

Wykładowca posiada doświadczenie dydaktyczne w obszarze przedmiotów

związane z metodyką edukacji polonistycznej.

związanych z finansowaniem biznesu, tworzeniem biznesplanów, tworze-

Dr Aleksandra Lukasek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pe-

niem prognoz finansowych oraz w zakresie rachunkowości. Posiada również

dagogiki. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zarówno w obszarze edu-

doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości, bilansów fi-

kacji, jaki i poza nim. W swojej karierze, poza doświadczeniem wykładowcy

nansowych. Jest również certyfikowanym księgowym (certyfikat Ministerstwa

w uczelniach wyższych, pełniła i nadal pełni, funkcję mediatora rodzinnego

Finansów), członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz posiada

i szkolnego (Centrum Mediacji Partners Polska), przez wiele lat (2001-2012)

Certyfikat Głównego Księgowego wg standardów międzynarodowych IFAC.

25

JUBILEUSZ 20 LAT WSGE
Mgr Urszula Anisiewicz – posiada wykształcenie w kierunku ekonomicznym

członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem traumatycznym,

oraz prawniczym. Ukończyła szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawo-

a także wychowawcą w ośrodku rehabilitacyjnym. Przez wiele lat prowadziła

dowe. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych

w Państwowej Straży Pożarnej szkolenia dotyczące stresu zawodowego oraz

z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorczością, etyką biznesu

pracowała jako pedagog terapeuta.

i ochroną środowiska. Pracuje również w dziale kadr.

Mgr Hanna Lewandowska – wykładowca z przygotowaniem pedagogicznym

Mgr Marta Bojaruniec – obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy

(stopień nauczyciela kontraktowego). Swoje zainteresowania naukowe skupia

doktorskiej poświęconej zjawisku przemocy wobec kobiet i dzieci. Jej pasją jest

wokół zagadnień związanych z pracą z dziećmi i wspieraniu ich w rozwoju.

tematyka związana z ochroną praw dziecka. Jest autorką kilkunastu artykułów

Pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu

naukowych oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych. Swoje doświadcze-

pedagogiki. logopedii. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na pogra-

nie dydaktyczne opiera na uczestnictwie w wielu konferencjach naukowych.

niczu dwóch dyscyplin nauki: pedagogiki i socjologii, dotyczącą kompetencji

Karierę zawodową związała z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej, gdzie

cyfrowych nauczycieli.

obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. studiów zagranicznych oraz
prowadzi dział kadr.

Mgr Małgorzata Miazek – wykładowca z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy z trudną młodzieżą, z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edu-

Mgr Artur Banaszak – wykładowca z przygotowaniem pedagogicznym

kacyjnymi. Od wielu lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”

(stopień nauczyciela dyplomowanego). Do głównych zainteresowań naukowych

w Józefowie, pełniąc tam funkcję zastępcy dyrektora ds. edukacyjnych, jednocze-

mgr Artura Banaszaka należą aspekty społeczne związane z systemami wycho-

śnie cały czas prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z treningu uwagi słuchowej,

wawczymi i systemami kształcenia oraz polityka społeczna i bezpieczeństwo

treningu pamięci i koncentracji oraz inne zajęcia z zakresu psychologiczno-pe-

społeczne. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Wartości wycho-

dagogicznego. Od 2004 r. do dziś pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia

wawczych Katolickiej Nauki Społecznej we współczesnych systemach oraz modelach

Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie „Moje Miejsce” w Józefowie, które

kształcenia i wychowania. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami, w tym przez

powstało z Jej inicjatywy. W latach 2006-2008 podjęła się funkcji ławnika sądo-

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (2016). W WSGE prowadzi zajęcia dy-

wego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Otwocku.

daktyczne w obszarze polityki społecznej, pedagogiki, również w języku angiel-
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Mgr Wioletta Wieczorek-Płochocka – wykładowca posiadający wieloletnie

skim. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej czasopisma naukowego:

doświadczenie zawodowe, od 2011 roku prowadzi w ramach własnej działalno-

International Journal of Society Researches – OPUS (Turcja), członkiem zespołu

ści gospodarczej Centrum Doradczo-Szkoleniowe. Jest specjalistką z zakresu

redakcyjnego Journal of Modern Science – WSGE w Józefowie oraz członkiem

pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki

komitetów organizacyjnych i uczestnikiem konferencji naukowych krajowych

oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Swoje zainteresowania

i zagranicznych. Odbył kilka staży zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Batei

naukowe skupia wokół pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bel w Bańskiej Bystrzycy oraz na Uniwersytecie w Kłajpedzie).

Pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu

Mgr Bożena Ignut – opiera swoje doświadczenie dydaktyczne zarówno na

pedagogiki. W WSGE prowadzi zajęcia z szeroko pojętego zakresu pedagogiki.

wykształceniu w zakresie pedagogiki specjalnej i psychologii, jak i bogatym

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt: Uzależnienie od środków psycho-

doświadczeniu zawodowym. Ukończyła szereg szkoleń podnoszących kwali-

tropowych u dzieci z ASD.

fikacje zawodowe. Obecnie prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny

Mgr Małgorzata Wielądek – posiada wykształcenie pedagogiczne w zakre-

w Hospicjum Caritas. W swojej karierze zawodowej zajmowała się m.in. pro-

sie logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i edukacji osób z niepełnospraw-

wadzeniem szkoleń z zakresu kryzysu i traumy, zaburzeń depresyjnych, była

nością intelektualną. Jej zainteresowania naukowe to pedagogika specjalna,
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praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej, prawo oświatowe, wspomaganie rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym, a także nowatorskie metody pracy w wychowaniu przedszkolnym. Jest uczestniczką wielu konferencji naukowych, posiada
szereg ukończonych dodatkowych szkoleń, wspomagających ją w pracy zawodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel

20

LAT

wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagogiki (praca od 2007 roku).
W swojej karierze zawodowej pracowała także jako wychowawca w świetlicy
terapeutycznej (lata 2007-2012).
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej poza kadrą akademicką współpracuje z wieloma specjalistami, praktykami i osobami za świata nauki i biznesu. W roku akademickim 2021/22 zajęcia w WSGE prowadzili między innymi:
prof. dr hab. Bronisław Sitek, dr Iwona Bąbiak, dr Sebastian Bentkowski,
dr Tomasz Binek, mgr Renata Bronisz, dr hab. Stanisław Bułajewski, mgr Dorota

Strategia i misja Uczelni
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej jest uczelnią zawodową o ugrun-

Charkiewicz, mgr Rafał Czarnecki, dr Terasa Gądek-Hawlena, dr Piotr Goruk-

towanej pozycji badawczo-naukowej na terenie Mazowsza. Uczelnia łączy

Górski, dr hab Janusz Gudowski, mgr Piotr Hulewicz, mgr Beata Jakoniuk-

tradycję z nowoczesnością. Nawiązuje do historii i bogatych tradycji miasta

Wojcieszak, mgr Rafał Jaroszewski, mgr Katarzyna Kaszuba, mgr Łukasz

Józefowa oraz całego regionu. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny

Kostecki, mgr Beata Kozyra, mgr Joanna Krakowiecka, mgr Anna Kramek-

i gospodarczy potencjał powiatu otwockiego.

Machuta, dr Mikołaj Kukowski, mgr Karolina Kukuła, mgr Wojciech Kukuła,

Misją Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej jest kształcenie studentów

mgr Sebastian Lech, dr Nicolas Levi, lic. Sebastian Lipiński, mgr Aurelia

na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych

Łuczyńska, mgr Piotr Maciejewski, mgr Tomasz Majda, dr Czesław Marcinkowski,

do tworzenia nowych wartości pedagogicznych, gospodarczych, społecznych

mgr Marlena Marszałek, dr Tomasz Michałowski, mgr Agnieszka Mika, dr Kamil

i kulturowych. WSGE kształci studentów w duchu poszanowania wartości pły-

Miszewski, mgr Krystyna Mrozek, dr Muhammad Kamran Khan, mgr Emilia

nących z praw człowieka, zasad demokracji oraz wartości etycznych. Studenci

Nielepko, mgr Daniel Niezdropa, mgr Sylwia Pachołek-Dąbek, dr Krystyna

naszej uczelni winni szanować człowieka, dziedzictwo i społeczeństwo. Uczelnia

Palonka-Pulikowska, mgr Tomasz Płochocki, mgr Ewa Pudłowska, dr Marta

kształtuje osobowość studentów i ich działania w poczuciu identyfikacji, przywią-

Romanowska, mgr Edyta Rosińska–Wielec, dr Sarfraz Mudassira, dr hab. Paweł

zania i sympatii do własnego narodu i państwa, praworządności, obowiązkowości

Sitek, inż. Wojciech Sitek, dr Sofia Sokolova, mgr Yana Sokolovska, mgr Sylwia

i odpowiedzialności, a także poszanowania i tolerancji wobec przedstawicieli

Suchocka, mgr Oliwia Szewczyk, mgr Grzegorz Świecarz, mgr Beata Magdalena

odmiennej kultury, poglądów politycznych i przekonań religijnych.

Witkowska, dr Magdalena Witkowska-Krzymowska, mgr Dorota Wodnicka,

Głównym celem działalności WSGE jest kształcenie studentów zgodnie z za-

dr Wioletta Wróbel-Delagacz, mgr Katarzyna Zaraś, mgr Agnieszka Zdunik,

sadami i standardami obowiązującymi w Polsce i Europie. Programy studiów

mgr Maciej Zygmunt, mgr Adam Życzkowski.

w WSGE odpowiadają wymogom określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji
i założeniom innowacyjnej gospodarki. Ponadto kształcenie studentów jest
wspierane projektami krajowymi i międzynarodowymi. Uczelnia prowadzi
studia I stopnia i II stopnia na kierunkach umiejscowionych w dziedzinie
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nauk społecznych. Treści programowe realizowane na wszystkich kierunkach

Konkursowej na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień pu-

uwzględniają w szczególności aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dzie-

blicznych z dnia 8 lipca 2022 r.

dzinie nauk społecznych i dyscyplinach, do których przyporządkowano po-

2021

szczególne kierunki studiów. Metody kształcenia są zorientowane na studentów,
motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz
umożliwiają im, między innymi, gruntowne przygotowanie do podjęcia zatrud-

•

Nagroda główna – mgr Sebastian Lech, praca pt. Partnerstwo publiczno

nienia na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Dydaktyka

– prywatne jako formuła prowadzenia inwestycji przez zamawiających pu-

stanowi bowiem o istocie Uczelni, jako miejscu przekazywania kolejnym po-

blicznych. Stan obecny i długookresowa perspektywa rozwoju, napisana pod

koleniom studentów wiedzy, umiejętności, kompetencji i wartości akademic-

kierownictwem dr hab. Małgorzaty Such-Pyrgiel.

kich, zorientowanych na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym

•

w szczególności zawodowego rynku pracy.

stwowej Rzeczypospolitej Polskiej na przejściach granicznych przed zagroże-

Kształcenie w WSGE jest silnie powiązane z prowadzonymi w uczelni bada-

niem terrorystycznym. , napisana pod kierownictwem pana dra Czesława

niami naukowymi. Służy temu między innymi angażowanie studentów w prace
zespołów badawczych oraz personalizacja ścieżki kształcenia, zwłaszcza na

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Łubian, praca pt. Ochrona granicy pań-

Marcinkowskiego.
•

Wyróżnienie – mgr Iwona Padzik, praca pt. Autoagresja jako problem

wyższych latach studiów, a także lokowanie prac licencjackich i magisterskich

wśród dzieci i młodzieży, napisana pod kierownictwem dr Wioletty Wróbel-

studentów w nurcie badań naukowych realizowanych w uczelni. Rokrocznie

Delegacz.

w Uczelni odbywają się liczne seminaria, sympozja i konferencje naukowe, tak

•

Wyróżnienie – lic. Malwina Zawadka, praca pt. Przesłanki i warunki

o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, zaś najlepsze prace dyplomowe są

rozwoju zawodowego kobiety menadżera, napisana pod kierownictwem

nagradzane w Konkursie Rektora WSGE oraz zgłaszane do licznych konkursów

dra Tomasza Talara.

zewnętrznych.

2020
W ostatnich latach nagrody główne i wyróżnienia zdobyły następujące prace
dyplomowe:

•

Nagroda główna – mgr Dominik Wargocki, praca pt. Zjawisko cyberbullyingu wśród młodzieży szkoły średniej: uwarunkowania, formy, konsekwencje.

2022

Studium porównawcze., napisana pod kierownictwem dr Aleksandry Lukasek.
•

•

Wyróżnienie – mgr Sebastiana Lecha w konkursie na najlepszą pracę

i funkcjonowanie dzieci z autyzmem., napisana pod kierownictwem dra

magisterską z zakresu zamówień publicznych. Konkurs został zorga-

Waldemara Grądzkiego.

nizowany przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa

•

Wyróżnienie – mgr Piotr Sokołowski, praca pt. Wpływ nietrzeźwych kieru-

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska pt.

jących na bezpieczeństwo ruchu drogowego miasta stołecznego Warszawy.,

Partnerstwo publiczno-prywatne jako formuła prowadzenia inwestycji

napisana pod kierownictwem dra Leszka Goździewskiego.

przez zamawiających publicznych. Stan obecny i długofalowa perspek-

30

Wyróżnienie – lic. Iwona Baran, praca pt. Wpływ wychowawców na rozwój

•

Wyróżnienie – lic. Utkarsh Tejas Dave, praca pt. Mumbai Dabbawalas–

tywa rozwoju została napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty

Life under a dark bubble of management., napisana pod kierownictwem

Such-Pyrgiel. Fakt otrzymania nagrody potwierdza Uchwała Komisji

dr Iwony Florek.
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Wyróżnienie – mgr Adrianna Gwara, praca pt. Rola rodziców w wychowaniu i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej., napisana pod

napisana pod kierownictwem dr Aleksandry Szejniuk.
•

kierownictwem ŚP. dra Tadeusza Gracy.

finansowym., napisana pod kierownictwem dra Pawła Sitka.

2019
•

•

•

Nagroda główna – mgr Justyna Chudzińska, praca pt. Rola komunikacji

Wyróżnienie – mgr Mirosław Dąbrowski, praca pt. Nadzór nad rynkiem

2016
•

Nagroda główna – lic. Paweł Martyniak, praca pt. Analiza i ocena systemu

w efektywnym zarządzaniu organizacją na przykładzie firmy Lagardedr Travel

motywacyjnego w spółce Fackelmann Polska Sp. z o.o. Studium przypadku.,

Retail., napisana pod kierownictwem dr Aleksandry Szejniuk.

napisana pod kierownictwem dr Małgorzaty Such-Pyrgiel.

Wyróżnienie – mgr Wioletta Nurzyńska, praca pt. Wpływ reklam telewi-

Od samego początku istnienia WSGE kształcenie studentów jest powiązane

zyjnych na emocje i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym., napisana

z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia jest otwarta na

pod kierownictwem dr Mirosławy Brasławskiej-Haque.

potrzeby rynku pracy, identyfikowane za pomocą badań naukowych, współpracy

Wyróżnienie – mgr Jolanta Płochocka, praca pt. Poczucie empatii wy-

z samorządami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi,

chowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.,

jednostkami edukacyjnymi i instytutami badawczymi. Odzwierciedleniem tego

napisana pod kierownictwem pani dr Aleksandry Lukasek.

są poszczególne kierunki studiów, szczególnie o profilu praktycznym oraz
realizowane w ich ramach zakresy. W takich programach studiów dominują

2018

przedmioty uwzględniające treści zgodne ze stanem praktyki w obszarach
działalności zawodowej i gospodarczej właściwej dla danego kierunku studiów.

•

Nagroda główna – mgr Iwona Prywata, praca pt. Uczeń dyslektyczny na
lekcji języka obcego na przykładzie języka francuskiego., napisana pod kie-

Poprzez swoją działalność WSGE odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy w ujęciu mikro i makrospołecznym.

rownictwem dr Małgorzaty Kaniewskiej.
•

Wyróżnienie – mgr Wioletta Woźniak-Kubuj, praca pt. Rola motywacji
w zarządzaniu personelem na przykładzie formy Exatel SA., napisana pod
kierownictwem dr Aleksandry Szejniuk.

•

Wyróżnienie – mgr Iwona Kielak, praca pt. Rozwój kompetencji społecznych
dzieci na etapie edukacji przedszkolnej., napisana pod kierownictwem dra
Tomasza Wierzchowskiego.

2017
•

Nagroda główna – lic. Abdumalik Ashurov, praca pt. The banking system
of Tajikistan., napisana pod kierownictwem dra Nicolasa Levi.

•

Wyróżnienie – mgr Beata Łuczak, praca pt. Retencja personelu w aspekcie
zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie hoteli Sheraton i Westin.,
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•

detektywistyka i ochrona osób i mienia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu

20
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praktycznym, w zakresie:
•

bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym,

•

specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

•

detektywistyka i ochrona osób i mienia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu
praktycznym, w zakresie:

Oferta edukacyjna
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

•

bezpieczne zarządzanie biznesem,

•

administracja bezpieczeństwa publicznego,

•

specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Pedagogika na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym,
w zakresie:
•

Pedagogika resocjalizacyjna,

•

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna).

prowadzi kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach ma-

Pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakade-

gisterskich. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów,

mickim, w zakresie:

szkoleń oraz warsztatów. Rokrocznie poszerzając swoją ofertę edukacyjną,

•

pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną,

odpowiada na zapotrzebowane rynku pracy, samorządów, podmiotów gospo-

•

pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową,

darczych i organizacji pozarządowych.Aktualna oferta edukacyjna zawiera

•

pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną.

następujące kierunki studiów:

Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w zakresie:
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Administracja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycz-

•

zarządzanie w biznesie,

nym, w zakresie:

•

zarządzanie zasobami ludzkimi,

•

finanse i administracja publiczna,

•

zarządzanie w hotelarstwie i turystyce.

•

administracja celna i skarbowa,

Zarządzanie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym,

•

administracja biznesu,

•

administracja usług społecznych.

w zakresie:
•

zarządzanie w biznesie,

Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu

•

zarządzanie zasobami ludzkimi,

ogólnoakademickim, w zakresie:

•

menedżer hotelarstwa i turystyki.

•

bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym,

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów

•

specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

magisterskich o profilu praktycznym.
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Studia podyplomowe

Kursy/Szkolenia

•

Socjoterapia,

•

Bajkoterapia,

•

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oli-

•

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju, w oparciu

gofrenopedagogika),

o profil psychoedukacyjny PEP-R,

•

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

•

Edukacja filmowa w szkole – wychowanie przez oglądanie,

•

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

•

Elektroniczne zamówienia publiczne,

•

Terapia pedagogiczna,

•

Flet prosty – instrument szkolny, metody szybkiej i skutecznej nauki

•

Przygotowanie pedagogiczne,

•

Historia,

•

Jak skutecznie przemawiać?

•

Logopedia,

•

Interwencja kryzysowa,

•

Arteterapia w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o spe-

•

Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym,

cjalnych potrzebach edukacyjnych,

•

Perswazja a manipulacja – jak się przed nią skutecznie ochronić?

•

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji,

•

Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi,

•

Bibliotekoznawstwo,

•

Podstawy terapii behawioralnej,

•

Chemia,

•

Nauka matematyki przez zabawę,

•

Muzyka i plastyka w szkole,

•

Kreowanie wizerunku – sztuka autoprezentacji,

•

Psychologia kliniczna dla nauczycieli,

•

Mediacje gospodarcze,

•

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej,

•

Konstruowanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego (IPET),

•

Wczesne nauczanie języka angielskiego,

•

Mediacja szkolna,

•

Wiedza o społeczeństwie,

•

Metody projekcyjne,

•

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną,

•

Metody aktywizujące w szkole,

•

Zamówienia publiczne,

•

Terapia ręki I i II stopień,

•

Zarządzanie oświatą,

•

Trening umiejętności społecznych (TUS),

•

Zarządzanie zasobami ludzkimi,

•

Wprowadzenie do mediacji,

•

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

•

Współpraca z rodzicami we współczesnej szkole,

•

Zarządzanie projektami,

•

Rozwój dziecka w normie i patologii z naciskiem na muzykoterapię,

•

Administrowanie bezpieczeństwem informacji.

•

Malowanie ruchem, dźwiękiem, mową–ilustracje muzyczno–ruchowe

gry,

do muzyki artystycznej.
Uczelnia organizuje również kursy, szkolenia i studia podyplomowe dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb instytucji.
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI, WYŻSZYMI I OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
wykształcenie, czy doskonalić swoje umiejętności i kompetencje w wybranym
obszarze, Uczelnia proponuje szeroką ofertę kursów, studiów podyplomowych

20
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i szkoleń, dzięki czemu realizuje ideę uczenia się przez całe życie, i to w różnych
wymiarach, co jest fundamentem wizji nowoczesnego społeczeństwa wiedzy.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym wyraża się również
w podejmowaniu wielu ciekawych inicjatyw. Realizowanie i wspieranie badań,
projektów i wydarzeń opiera się o trójstronne partnerstwo: nauki, administracji i biznesu, czego przykładem jest, między innymi, cykliczna organizacja wspólnie ze Starostem Powiatowym w Otwocku i Powiatowym Urzędem

Współpraca ze szkołami średnimi,
wyższymi i otoczeniem
społeczno-gospodarczym

Pracy kolejnych edycji Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, co przyczynia się do spójności i solidarność społecznej. WSGE była także inicjatorem
i współorganizatorem programu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego Powiatu
Otwockiego realizowanego w latach 2016-2018. Współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym pełni bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnego
rynku pracy i przedsiębiorców, naszej Uczelni, ale także Powiatu Otwockiego, jak

Uczelnia niemal od początku swego istnienia prowadzi współpracę ze szko-

i poszczególnych gmin. Obszary współpracy obejmują także kwestie wspólnego

łami średnimi. Organizuje spotkania edukacyjne dla młodzieży, w tym wykłady

pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz organizacji

otwarte i konkursy wiedzy. Wspólnie z PMDK w Otwocku zrealizowała pikniki

wydarzeń o charakterze naukowym.

naukowe oraz spotkania z nauką, na których zajęcia warsztatowe dla młodzieży
prowadzili zaproszeni przez WSGE przedstawiciele świata nauki i mediów oraz

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

trenerzy biznesu i mentorzy. Od 2017 roku warsztaty takie prowadzili między innymi: mgr Beata Jakoniuk-Wojcieszak–dyrektor programowa TVP Info,
mgr Łukasz Kostecki–psycholog, trener, doradca i konsultant HR, insp. dr Michał

•

Stępiński–dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej
Policji.
Działania te są podejmowane we współpracy z jednostkami z otoczenia

mentami edukacyjnymi zorganizowane przez studentów pedagogiki WSGE;
•

marzec 2019 r. – Targi Szkół w Mińsku Mazowieckim;

•

kwiecień 2019 r. – Kiermasz wielkanocny w Piasecznie – stoisko z ele-

Uczelni. Celem zacieśniania współpracy ze szkołami średnimi jest budowanie

mentami dekoracyjnymi i malowanie dzieciom twarzy, zorganizowane

pozytywnego wizerunku Uczelni w świadomości lokalnej młodzieży, poprzez

przez studentów pedagogiki WSGE;

dobrą znajomość profilu jej działalności oraz zwrócenie uwagi na ważne pro-

•

kwiecień 2019 r. – Rodzinny piknik w Karczewie–stoisko z elementami

blemy stające przez młodymi ludźmi we współczesnym społeczeństwie cyfro-

dekoracyjnymi i malowanie dzieciom twarzy, zorganizowane przez stu-

wym. W ten sposób WSGE realizuje również swoją więź z regionem i wypełnia

dentów pedagogiki WSGE;

swoją misję związaną z popularyzacją wiedzy i nauki.
Poprzez szeroką ofertę edukacyjną skierowaną do ludzi w każdym wieku,
którzy na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej chcą zdobyć dodatkowe

38

wrzesień 2018 r. – III Rodzinny piknik naukowy w Otwocku–stoisko z ele-

•

kwiecień 2019 r. – Spotkanie Wielkanocne w Wawerskim Centrum Kultury
– prezentacja kulinarna zorganizowana przez studentów zagranicznych
z Indii;
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•

20 maja 2019 r. – Piknik rodzinny na Urzeczu, studenci zagraniczni (Indie)
przedstawiali kulturę hinduską;

•

16 października 2019 r. – Targi pracy dla studentów WSGE;

•

grudzień 2019 r. – Akcja charytatywna, zbiórka na materac rehabilitacyjny

20

dla potrzebującego – studenci zagraniczni, poczęstunek dań hinduskich;
•

20 grudnia 2019 r. – Spotkanie studentów zagranicznych w strojach re-

LAT

gionalnych (Indie) z uczniami SP w Brzezinach;
•

22 grudnia 2019 r. – spotkanie wigilijne studentów pedagogiki w Mińsku
Mazowieckim;

•

marzec/kwiecień 2020 r. – #wsgenaczasie wystąpienia wykładowców na
YT na temat pandemii i Covid-19;

•

Współpraca z organizacjami

30 czerwca – 2020 r.–#ganszyncallenge akcja charytatywna dla Kubusia,
pompki i przysiady wykonane przez studentów i pracowników WSGE;

•

29 maja 2020 r. – Dzień weterana otwarta wystawa w WSGE, zorgani-

•

zowana przez dra Czesława Marcinkowskiego, dla studentów kierunku
•
•

•

•

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – prezes honorowy
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

bezpieczeństwo wewnętrzne;

•

Federacja Naukowa WSB-DSW Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk.

22 lipca 2020 r. – Kiermasz książki #oddamnienamarne – dublety, z bi-

•

Związek Uczelni Fahrenheita – Uniwersytet Gdański.

blioteki WSGE;

•

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

28 sierpnia 2021 r. – I Rodzinny Piknik WSGE, akcja charytatywna dla

Tuliszkowskiego PIB Józefów.

Teosia Górskiego, koncert zespołów powiązanych z WSGE – dla studentów,

•

Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska – prezes mgr Janusz Cieślak.

absolwentów i mieszkańców miasta Józefów;

•

Kwartalnik Przegląd Organizacji – prof. dr hab. Stanisław Brzeziński.

28 sierpnia 2021 r. – I Rajd rowerowy WSGE #kręcimydlaTeosia – dla stu-

•

Urząd Pracy w Otwocku – dyrektor Danuta Wolska-Rzewuska.

dentów i mieszkańców miasta Józefów i Mińska Mazowieckiego (trasa

•

Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych SIES.

Józefów–Mińsk Mazowiecki–Józefów);

•

Fundacja Into The Future.

Grudzień 2021 r. – Konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych dla

•

Stowarzyszanie Informatyków Polskich (SIP) .

przedszkolaków z powiatu Mińska Mazowieckiego;
•

18 lutego 2022 r. – Bal maskowy dla studentów, absolwentów oraz pracowników WSGE z akcją charytatywną dla Teosia Górskiego.

WSGE współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami, zarówno w zakresie badawczo-naukowym, jak i w zakresie kształcenia, poprzez
organizację wspólnych konferencji, przedsięwzięć i projektów badawczych, jak
również poprzez konsultowanie i współtworzenie nowych zakresów studiów
uwzgledniających aktualny stan wiedzy w dyscyplinach, do których przyporządkowane są poszczególne kierunki studiów i zorientowanych na potrzeby
otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego
rynku pracy.
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Wśród wielu uczelni wymienić tu należy niektóre z nich:

•

New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria

•

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

•

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turcja

•

Bialska Akademia Nauk Stosowanych, Biała Podlaska

•

Polytechnic Institute of Cavado and Ave IPCA, Barcelos, Portugalia

•

Katolicki Uniwersytet Lubelski

•

Instytut Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego Narodowego

•

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

•

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

•

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

•

Uniwersytet Gdański

•

Sumy National Agrarian University, Ukraina

•

Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach

•

Szegedi Tudomanyegyetem, Szeged, Węgry

•

Uniwersytet Rzeszowski

•

Universidad de Granada, Granada, Hiszpania

•

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

•

Universidad de Las Palmas De Gran Canaria, Las Palmas De Gran Canaria,

•

Uniwersytet Warszawski

•

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

•

Universita degli studi di Bari Aldo Moro, Bari, Włochy

•

Wyższa Szkoła Bankowa

•

Universita degli studi di Cassino e Del Lazio Meridionale, Cassino, Włochy

•

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

•

Universita degli studi di Genova, Genova, Włochy

•

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

•

Università degli Studi Internazionali di Roma, Roma, Włochy

•

Universitat de Valencia, Valencia, Hiszpania

•

Universitat Jaume I De Castellon, Castellon De La Plana, Hiszpania

Zagraniczne Uczelnie partnerskie:
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Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P.Dragomanowa, Ukraina
•

Šolski Center Slovenj Gradec, Višja Strokovna Šola/School Centre Slovenj
Gradec, Higer Vocational College, Slovenj Gradec, Słowenia

Hiszpania

•

Adana Science and Technology University, Adana, Turcja

•

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Rumunia

•

Adıyaman University, Turcja

•

Universitatea Spiru Haret Organizatie , Bucuresti, Rumunia

•

Aksaray University, Aksaray, Turcja

•

University of National and World Economy, Sofia, Bułgaria

•

Çukurova University, Adana, Turcja

•

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Słowacja

•

Czehryńskie Kolegium Ekonomiczno-Prawne Humańskiego Narodowego

•

Univerzita Pavla Josifa Safarika v Kosicach, Kosice, Słowacja

Uniwersytetu Ogrodnictwa, Ukraina

•

Veleuciliste VERN, Zagreb, Chorwacja

•

Danubius University, Sladkovicovo, Słowacja

•

Vysoka skola ekonomie a managementu, Praga, Czechy

•

Firat University, Elazig, Turcja

•

WISDOM College University, Albania

•

Goce Delcev University in Stip, Stip, Macedonia

•

Yildiz Technical University, Istanbul, Turcja

•

ISAG-European Business School, Porto, Portugalia

•

Karabuk University School of Foreign Language, Karabük, Turcja

•

Karamanoglu Mehmetbey Universitesi, Karaman, Turcja

ności kształcenia, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich

•

Klaipedos Universitetas, Klaipeda, Lithuania

wyników. Jej działania uwzględniają pełne poszanowanie standardów między-

•

Lum Jean Monnet, Casamassima, Włochy

narodowych zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i dzia-

•

Mediterranean University of Albania

łalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej

•

Milton Friedman University, Budapest, Węgry

odpowiedzialności nauki.

Uczelnia autonomicznie realizuje swoje zadania w zgodzie z zasadą wol-
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RADA PATRONACKA W KADENCJI 2020-2024

Aktualny skład Rady Patronackiej
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Rada Patronacka w kadencji
2020-2024
Rada Patronacka jest podmiotem opiniodawczo-doradczym rektora. Realizuje
swoje cele poprzez proponowanie kierunków działalności, a także kreowanie wizerunku uczelni oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności:
•

Przewodniczący

wspieranie Uczelni w sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym, w tym w zakresie doradztwa w monitorowaniu i ewaluacji programów studiów, kształcenia specjalistycznego, studiów podyplomowych oraz

•

Romuald Sadowski – były dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu
Poprawczego w Warszawie-Falenicy

kursów i szkoleń;
•

nieodpłatne zlecanie tematów badawczych WSGE zgodnie z potrzebami
różnych organizacji, instytucji, jednostek;

•

Członkowie

•

pomoc w organizacji staży i praktyk dla studentów oraz fundowanie studentom nagród za najlepszą pracę dyplomową lub raport badawczy.

Bożena Barbachowska – dyrektor Finansowy Certus Technologie Budowlane
Sp. z o.o.,

•

Andrzej Martuszewicz – prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych
Kuratorów Sądowych,

Po śmierci w 2020 roku założyciela Rady Patronackiej, Ś.P. Rektora dra Tadeusza

•

Małgorzata Miazek – zastępca dyrektora Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”,

Gracy, za współpracę z nią odpowiada prorektor dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel.

•

Ryszard Sawa – prezes Fundacji „Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce”,

•

Roman Trzaskalik – prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego EuroCentrum Sp. z o.o. ,

•

Paweł Rupniewski – właściciel Biura Projektowego RupArt, wicestarosta
powiatu otwockiego ,
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•

Danuta Wolska-Rzewuska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,

•

Zenon Czyżewski – dyrektor Zakładu Poprawczego w Mrozach,

•

Anna Gadzała – dyrektor Domu Dziecka w Siennicy,

•

Joanna Papińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,

•

Tomasz Płochocki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców

20
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Warszawy w Mińsku Mazowieckim,
•

Anna Rosłaniec–sekretarz Gminy w Wiązownie,

•

Natalia Bartyzel – dyrektor Szkoły Muzycznej w Józefowie,

•

Arkadiusz Piętka – komendant Policji z Józefowa,

•

Karolina Zowczak – wójt Gminy Osieck,

•

Zygmunt Niedziółka – prezes Zarządu Jazz-pol s.c. ,

•

Grzegorz Bocian – właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – Grzegorz Bocian,

•

Stefan Traczyk – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

•

Wojciech Jodko – członek zarządu Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im.
H. Ch. Kofoeda,

•

Jacek Czech – pełnomocnik ds. strategii cyberbezpieczeństwa Thales Polska,

•

Jolanta Czarnecka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romulada

•
•

Spojrzenie na Uczelnię oczami
członków Rady Patronackiej
Uczelnia oczami przewodniczącego Rady
Patronackiej – Romualda Sadowskiego

Traugutta w Józefowie,

Z mojej ponad 51–letniej pracy zawodowej w placówkach resocjaliza-

Jarosław Adamczuk – dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna

cyjnych z młodzieżą trudną (przestępczą) wyniosłem przekonanie, że

Warszawa,

jednym z głównych warunków skutecznej resocjalizacji tej młodzieży jest

Izabela Popławska – dyrektor Niezwyczajnej Szkoły w Józefowie.

ścisła i szeroka współpraca placówki ze środowiskiem zewnętrznym, czyli,
mówiąc krótko–im większa integracja, tym większa skuteczność placówki.
W latach 1992–2019 pełniłem funkcję dyrektora Schroniska dla Nieletnich
i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy, w którym wcześniej, w latach 1976 – 1987, byłem kierownikiem szkół, a później kierownikiem
internatu. Wspólnie z kadrą tej placówki przez kolejne lata systematycznie i wytrwale pracowaliśmy nad zapewnieniem wychowankom jak
najlepszej atmosfery wychowawczej. Budowaliśmy razem z nimi ich „nowy
dom” i staraliśmy się, żeby dom ten miał „duszę”, tak jak w piosence
Alicji Majewskiej: To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić,
by miał w sobie duszę. W tworzeniu duszy „Falenickiego Domu” bardzo
ważne znaczenie miała i nadal ma owocna współpraca z Wyższą Szkołą
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
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Moja współpraca z Uczelnią rozpoczęła się z chwilą jej utworzenia. Już

dr Aleksandrę Łukasek – wykładowcę, która z pasją i zaciekawieniem

w pierwszych latach działalności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

prowadziła zajęcia z przykładami, których sama doświadczała podczas

ośmiu pracowników falenickiej placówki podjęło tam studia i ukończyło

pracy zawodowej;

je z sukcesem. Warto zaznaczyć, że jedna osoba ukończyła dwa kierunki

Studia na Uczelni WSGE wspominam bardzo dobrze. Wyróżniłabym mo-

magisterskie, zaś dwie inne sprawują od wielu lat odpowiedzialne funkcje

jego promotora pracy licencjackiej Prof. Stanisława Pikulskiego za jego

kierownicze. Są to niezwykle wartościowi pracownicy.

cierpliwość i umiejętność przekazywania wiedzy;

Absolwenci ogromnie cenią studia ukończone w WSGE w Józefowie. W krót-

Studia w WSGE w Józefowie wspominam raczej dobrze. W większości

kiej ankiecie przeprowadzonej przeze mnie na ten temat w czerwcu br.

wykładowcy prowadzili bardzo ciekawe wykłady. Na największe uznanie

wszyscy respondenci odpowiedzieli pozytywnie na pytanie „Czy wiedza

za bardzo ciekawe wykłady zasługuje Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek;

(umiejętności) uzyskane w czasie studiów WSGE w Józefowie są przydatne

Wspominam dobrze i z sentymentem. Ciekawe wykłady, ćwiczenia, zwłasz-

Panu/Pani w pracy zawodowej i w życiu osobistym?

cza związane z resocjalizacją i pracą z młodzieżą trudną. Najmilej wspominam wykładowcę – Aleksandrę Lukasek i jej super zajęcia – warsztaty

Udzielone odpowiedzi brzmiały m.in. tak:

dotyczące terapii pedagogicznej i resocjalizacji oraz Tadeusza Gracę
– Rektora i wykładowcę, najlepszego promotora, który poświęcał uwagę
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Uzyskaną wiedzę często wykorzystuję podczas rozwiązywania konfliktów

i czas studentom, pasjonata pedagogiki.

między wychowankami. Wiem, w jaki sposób mogę z nimi rozmawiać, jak

Na pytanie: Co zadaniem Pana/Pani należałoby zmienić/uzupełnić w pro-

wyjaśniać, tłumaczyć i jak pomóc im w rozwiązywaniu ich problemów;

gramie studiów? jedna osoba udzieliła odpowiedzi: Powinno być więcej

Wiedza przekazywana w tej Uczelni jest rzetelna, treściwa i przekazywana

zajęć praktycznych niż teoretycznych. Pozostali studenci nie widzą po-

w sposób ciekawy, trafia do osób studiujących. Ukończenie studiów po-

trzeby zmian.

zwoliło mi na bardzo dobry start w przyszłość;

Absolwenci WSGE z uznaniem wyrażali się o wykładowcach, podkreślając,

Wiedza uzyskana a czasie trwania studiów na WSGE jest bardzo przy-

że po zakończeniu studiów zawsze mogli indywidualnie zwrócić się do

datna w pracy zawodowej.

każdego z nich z prośbą o radę, czy też o pomoc. Pragnę podkreślić, że

Na pytanie: Jak wspomina Pan/Pani studia w WSGE w Józefowie? Kogo

również ja jako dyrektor placówki, do czasu mojego przejścia na emeryturę

z pracowników tej Uczelni chciałby Pan /chciałaby Pani wyróżnić, z jakiego

w styczniu 2019 roku, mogłem liczyć na życzliwe wsparcie moich działań.

powodu? wszyscy ankietowani z uznaniem i wdzięcznością wypowiadali

Ze szczególną wdzięcznością zachowuję w pamięci i sercu współpracę

się o poszczególnych pracownikach Uczelni, podkreślając ich życzliwość

z przedwcześnie zmarłym Rektorem – ŚP. dr. Tadeuszem Gracą.

i zaangażowanie w prowadzenie zajęć. Przytaczam kilka wypowiedzi na

Pracownicy i studenci Uczelni od wielu lat czynnie wspierają falenicką

ten temat:

placówkę we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wielu studentów,

Wspominam Świętej Pamięci Pana Rektora Tadeusza Gracę i jego

nawet po zakończeniu praktyk, pomaga wychowankom w różny sposób.

życzliwość, mądrość oraz przekazaną wiedzę w zakresie pedagogiki;

Na szczególne wyróżnienie zasługują studentki: Agnieszka Więsik, Marta

Studia w WSGE wspominam bardzo dobrze. Wyróżnieniem obdarowuję

Bąk, Justyna Starosz, Monika Marciniak, Joanna Bonisławska, Joanna

Pana Profesora Stanisława Pikulskiego za jego umiejętności przekazy-

Ćwiklak, Anna Karendys, które w czasie praktyk studenckich nawiązały

wania wiedzy oraz za jego ciepło w stosunku do studentów, jak również

bliskie relacje z wychowankami i pracownikami placówki, zachwyciły się

wyróżniam Profesora Bronisława Sitka;

atmosferą wychowawczą i pod kierunkiem dra Krzysztofa Dziurzyńskiego,
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opracowały wspaniałą monografię „Falenickiego Domu”. Nakładem

Koszt wybudowania jednej takiej studni kilka lat temu wynosił około

Uczelni monografia ta została dwukrotnie wydana w formie książki pt.

30 tysięcy złotych, zatem mogę powiedzieć, że jedna studnia w Sudanie

„Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy 1959 – 2014.

faktycznie jest „nasza”.

Monografia placówki”.

W części wstępnej napisałem o potrzebie współpracy każdej placówki reso-

Niezwykle cennym materiałem, zawartym w tym opracowaniu, są m.in.

cjalizacyjnej ze środowiskiem zewnętrznym. Modelowym przykładem takiej

wywiady z byłymi wychowankami. Szczególnie wartościowym doświad-

współpracy jest w mojej opinii współpraca józefowskiej Uczelni z „falenickim

czeniem w czasie trwających praktyk okazał się z kolei dobrowolny udział

Poprawczakiem”, która przełożyła się wymiernie na atmosferę wychowawczą

kilku studentów w grupie terapeutycznej razem z wychowankami. Grupę

placówki. Stworzyliśmy wychowankom, co same często podkreślały, ich drugi

prowadził doświadczony terapeuta. Pracownicy Uczelni uczestniczyli we

dom – dom, co ma duszę. Dom lepszy od ich prawdziwego domu, w którym

wszystkich ważnych wydarzeniach „falenickiego Poprawczaka”–w świę-

doświadczały nierzadko biedy, głodu, przemocy.

towanych rocznicach i jubileuszach.

Falenicka placówka była i jest wysoko oceniana przez władze zwierzchnie.

Wspomnieć należy także, że wykładowcy Uczelni przeprowadzili w ramach

Pozytywnie przedstawiana jest również w środkach masowego przekazu.

współpracy wiele bardzo ciekawych szkoleń dla Rady Pedagogicznej, zaś

Przyczyną tego jest fakt, że analizy przeprowadzone na temat losów życio-

kilku pracowników Zakładu brało wraz ze mną udział w większości kon-

wych byłych wychowanek falenickiego Zakładu Poprawczego pokazują, że ich

ferencji organizowanych przez Uczelnię. Ponadto „Falenicki Dom” miał

powrotność na drogę przestępstwa wynosi niespełna 10 %, czyli dużo poniżej

zaszczyt być patronem kilku takich wydarzeń, a ja miałem przyjemność

średniej krajowej – chociaż, w mojej ocenie, jest to i tak o te 10 % za dużo!

wygłosić na nich moje referaty. Wielokrotnie uczestniczyłem również

Na zakończenie mojej pracy zawodowej spotkał mnie wielki zaszczyt

w spotkaniach Koła Naukowego Pedagogów Uczelni, dzieląc się swoim

otrzymania Orderu Uśmiechu, odznaczenia przyznawanego przez

doświadczeniem i wiedzą praktyka. Za szczególnie ciekawe uważam spo-

Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek złożony przez

tkanie, na którym towarzyszyła mi była wychowanka falenickiej placówki.

dzieci. W moim przypadku z wnioskiem o przyznanie Orderu wystąpiły

Wiele razy spotykałem się ze studentami Uczelni, opowiadając im o swoich

wychowanki z Falenicy. Część tego Orderu należy się józefowskiej Uczelni,

doświadczeniach zawodowych. Były to interesujące spotkania z obopólną

której pracownikom serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę w okresie,

korzyścią.

kiedy pełniłem funkcję dyrektora.

Współpraca WSGE w Józefowie ze Schroniskiem dla Nieletnich i Zakładem

Obecnie, mając status emerytowanego pedagoga, nadal wspieram byłe

Poprawczym w Falenicy ma również inny wymierny charakter. Mam tu na

wychowanki Zakładu w Falenicy oraz innych placówek, w których wcześniej

myśli studnię wody pitnej w Sudanie Południowym, którą wybudowano

pracowałem. Kilkadziesiąt byłych wychowanek i wychowanków z męskich

ze środków pozyskanych dzięki wspólnym działaniom Zakładu i Uczelni.

placówek resocjalizacyjnych utrzymuje ze mną stały kontakt. Jedni chcą

Mamy dużą satysfakcję, że przyczyniliśmy się do jej powstania.

się pochwalić swoimi osiągnięciami, inni pożalić na swój los, a jeszcze

Historia „naszej studni” sięga roku 2011, kiedy to wspólnie z wychowan-

inni proszą o pomoc, której udzielam na miarę moich możliwości.

kami podjęliśmy inicjatywę zbiórki makulatury w ramach ogólnopolskiego

Nadal działam społecznie w kilku organizacjach pozarządowych – jestem

programu ,,Budujemy Studnie w Sudanie Południowym”. Pracownicy

m.in. członkiem zarządu Stowarzyszenia Samopomocy ,,Bursa” im. H. Ch.

i studenci WSGE czynnie włączyli się w akcję i zebrali znaczne ilości maku-

Kofoeda. W ramach wspomnianego Stowarzyszenia od ponad dwudziestu

latury na ten cel. Wspólnie zebraliśmy makulaturę, za którą otrzymaliśmy

lat prowadzimy Bursę przy ul. Lnianej 1 w Warszawie dla trzydziestu

kwotę 32.361,20zł. Pieniądze te przekazaliśmy organizatorom zbiórki.

bezdomnych osób.
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Działalność społeczna w Radzie Patronackiej WSGE w Józefowie jest
dla mnie wielkim zaszczytem. Współpracuję, wszakże z Uczelnią, która

Uczelnia oczami Małgorzaty Miazek – członka Rady
Patronackiej

jest w awangardzie polskiej nauki. W skład Rady Patronackiej wchodzą
członkowie o uznanym dorobku zawodowym, naukowym oraz wysokiej

Obrazy, jeden po drugim przesuwają się w mojej pamięci niczym kadry

renomie społecznej. Przede wszystkim są to jednak ludzie o wysokim

barwnego filmu. Widzę w nich nasycone pasją, intensywnymi emocjami,

morale, działający z wielkim zaangażowaniem nie tylko na rzecz swoich

działania ludzi związanych z naszą Uczelnią, pracujących na jej rzecz i na

instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, ale również na rzecz józefowskiej

rzecz upowszechniania nauki.

Uczelni. Co pewien czas skład Rady jest poszerzany o nowych członków,

Z WSGE im. Alcide De Gasperi związana jestem od 2007 roku. Przez ten

a zebrania odbywają się minimum sześć razy w ciągu roku.

czas przez naszą uczelnię przewinęły się rzesze studentów, wielu z nich

Rada opiniuje plany i programy studiów na kolejne lata akademickie,

spełniło się w zawodzie i osiągnęło sukces. Nie byłoby to możliwe, gdyby

zgłasza potrzeby powoływania nowych kierunków studiów, zapoznaje się

nie wspaniali, życzliwi, pełni energii i poświęcenia ludzie, zarządzający tą

z podsumowaniem każdego roku akademickiego, zapoznaje się ze spra-

instytucją. Na przestrzeni 15 lat mojej pracy w tej uczelni, w charakterze

wami związanymi z rozpoczęciem każdego nowego roku akademickiego,

nauczyciela akademickiego, a także członka Rady Patronackiej, niejedno-

zapoznaje się ze stanem przygotowań do ważnych uroczystości i przed-

krotnie byłam świadkiem zmagań z różnymi problemami. Niełatwo jest

sięwzięć, zgłasza swoje uwagi i propozycje. Członkowie Rady czynnie

zarządzać instytucją, której nie chcą włodarze miasta w swoim środowisku,

uczestniczą w życiu i działalności Uczelni.

które nie rozumie, jakim darem, podnoszącym prestiż miasta, a także świa-

W imieniu całej Rady Patronackiej oraz własnym, z okazji Jubileuszu,

tłem dla jej mieszkańców i okolic, może być ośrodek nauki na jej terenie.

składam wszystkim pracownikom Uczelni najlepsze i najserdecz-

A takie były początki…Nie będę tu skupiać się nad powodami tego faktu,

niejsze podziękowania za dotychczasową współpracę, życząc wielu

chcę jedynie powiedzieć, że ogromna determinacja, elastyczność i chęć

kolejnych wspaniałych rocznic i jubileuszy w duchu Alcide De Gasperi

zmiany pracowników i osób zarządzających Uczelnią dała nam wszyst-

– patrona Uczelni.

kim nadzieję, że pomimo różnych utrudnień Uczelnia będzie się rozwijać
Romuald Sadowski

i wzrastać, a także umożliwiać rozwój innym, stawać się przewodnikiem
dla innych, chętnych do rozwoju ludzi i instytucji. Otwierać nowe światy
i podsuwać nowe możliwości. Stawać się–mówiąc krótko – autorytetem.

Swoje refleksje na temat Jubileuszu Uczelni wyrazili pisemnie także:

Władze Uczelni i jej pracownicy są nieustannie otwarci na nowe doświadcze-

Małgorzata Miazek – długoletnia dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

nia i pożądane zmiany. Świadczą o tym, nie tylko licznie organizowane kon-

„Jędruś”, pracująca społecznie w wielu organizacjach oraz Andrzej Martuszewicz

ferencje, sympozja, prowadzone badania, tworzone nowe ciekawe kierunki

– twórca polskiego systemu kurateli sądowej, obecnie prezes Fundacji ,,Probare”

kształcenia, wdrażane interesujące projekty unijne czy też różnego rodzaju

i członek wielu innych organizacji społecznych. Ze szczególną estymą podkre-

akcje i imprezy lokalne, ale także, a może przede wszystkim, podejmowane

ślam, że osoby te uczestniczyły we wszystkich zebraniach Rady.

próby integrowania środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji
samorządowej, poprzez innowacyjne na naszym terenie formy. Dowodem
tego są Fora gospodarcze czy nieformalny Klub Nowej Gospodarki. Te działania podejmowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku
i Powiatowym Urzędem pracy w Otwocku. To jest proces, który oczywiście
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potrwa, ale sam fakt zainicjowania przez Uczelnie tego procesu, świadczy

i placówkę wartości nie zagubiły się w szalonym pędzie następujących po

o perspektywicznym myśleniu jej władz i o szerszym spojrzeniu na problemy

sobie zmian współczesności.

regionu niczym z lotu ptaka. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Mimo wielu przeszkód, jak niż demograficzny, Lockdown spowodowany

im. Alcide De Gasperi powoli staje się wzorem dla innych „nieśpiesznych”

pandemią, czy wielokrotne kontrole i ewaluacje nie zniechęciły nikogo do

instytucji z naszego otwockiego powiatu, a także istotnym partnerem dla

pracy. Przeciwnie, motywowały do dalszej, bardziej wytężonej pracy. Tak

instytucji naukowych w kraju i za granicą. Tak właśnie to widzę.

więc Uczelnia nie tylko przetrwała, a wręcz z dnia na dzień staje się coraz

Gdy zamieszkałam w Józefowie, a było to w roku 1979, miasteczko Józefów

silniejszym predyktorem wartości upowszechniających naukę, dając przykład

tonęło w lasach, było kilka małych sklepików, kościół i prawie nieaktywny

innym instytucjom, szczególnie tym edukacyjnym, z terenu i okolic. Moje

dom kultury, który dopiero ożywiła i unowocześniła śp. pani dyrektor

prawie dwudziestoletnie doświadczenie dyrektora Szkoły Podstawowej

Izabella Skrzyniarz. Najbardziej charakterystycznymi dla tego miasteczka

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Józefowie, a także dziesięcioletnie

były grupy snujących się lub przesiadujących w zagajnikach, śmiertelnie

doświadczenie prezesa Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Dziecku

znudzonych młodych ludzi. Dzisiaj z lasu pozostały, gdzie niegdzie tylko

i Rodzinie dają mi podstawy do przekonania, że przed edukacją jest jeszcze

zagajniki a sklepów mamy zatrzęsienie w tym kilka wielkogabarytowych.

wiele wyzwań a widzę, że Uczelnia tym wyzwaniom wychodzi naprzeciw.

Dobrze chociaż, że jest jeszcze sprawnie działający Miejski Dom Kultury

Dlatego uważam, że powstanie i działalność Wyższej Szkoły Gospodarki

i kompleks sportowo-rekreacyjny i na szczęście bardzo dobrze działająca

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszym mieście Józefowie jest

Szkoła Wyższa, która stała się ośrodkiem inicjatyw i wpływów wyprowa-

czymś najlepszym, co mogło to miasto spotkać.

dzających Miasto Józefów z małomiasteczkowości.

WSGE przez ostatnie lata wzmocniło bazę lokalowo-dydaktyczną, wyposa-

Bezdyskusyjny moim zdaniem jest fakt rosnącego znaczenia kreatywności

żyło pracownie, stworzyło fantastyczne warunki do podejmowania nowych

pracowników Uczelni jako konsekwencji wyjątkowej, bo niezwykle ciepłej,

zadań edukacyjnych i badawczo-dydaktycznych. To Uczelnia absolutnie

przyjaznej i wspierającej aktywność, atmosfery panującej w środowisku

otwarta na nowe wyzwania, a jej bardzo silną stroną jest pulsacyjne, rzec

uczelnianym. To ciepło, zrozumienie cudzych potrzeb, przekłada się bez-

by można, podejście do rynku pracy. Ta pulsacyjność umożliwia szybkie,

pośrednio na stosunek do studentów. Są absolutnie szanowani i doceniani.

trafne i z wyprzedzeniem wychodzenie naprzeciw potrzebom kompeten-

Mogą pracować twórczo i naukowo pod okiem wspaniałej kadry, a najlepsi

cyjnym pracodawców. Drugą, niezwykle mocną stroną, jest podejmowanie

są również doceniani finansowo.

i promowanie wszelkich działań popularyzujących naukę. To tylko dwie

Jest coś takiego… nietuzinkowego w tych międzyludzkich relacjach uczelnia-

mocne strony, które – a przecież jest ich zdecydowanie więcej – kształtują

nego środowiska, być może jest to po prostu głęboki szacunek wobec drugiego

obraz instytucji godnej XXI wieku.

człowieka. Osobiście tego doświadczyłam, spotkałam tu wielu wspaniałych,

Małgorzata Miazek

chętnych nie tylko do współpracy, ale przede wszystkim pomocnych ludzi.
Niektórzy z nich już odeszli, jak Śp. Rektor Tadeusz Graca, wybitny pedagog, niezwykła osobowość i tak po ludzku bardzo dobry człowiek. Emanował
ciepłem, wspierał dydaktycznie i emocjonalnie, budował pozytywne więzi
między ludźmi. Tęsknią za Nim nie tylko Jego współpracownicy, ale także
Jego studenci. Czasami modlimy się za Jego duszę, ale tak naprawdę mam
wrażenie, że to On czuwa nad nami, pilnuje, by kreowane przez niego
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List od Andrzeja Martuszewicza - prezesa Krajowego
Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
Szanowni Państwo,
Cieszę się, że przez lata mogłem towarzyszyć Wam, uczestnicząc w pracach Rady Programowej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
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im.Alcide De Gasperi w Józefowie. To co wyjątkowe, to co zapamiętuję
szczególnie, to elastyczność dopasowywania profilu kierunku studiów
do potrzeb rynku pracy, ale przede wszystkim prospołeczny charakter
uczestniczenia Szkoły Wyższej w życiu społeczności lokalnej. Różne inicjatywy Kierownictwa Uczelni i Jej pracowników ukierunkowane są na
wspieranie współpracy samorządu terytorialnego na różnych szczeblach
Powiatu Otwockiego z biznesem i podejmowanie różnych inicjatyw ten
biznes inspirujący do działań we wspólnych inicjatywach społecznych.

Życie studenckie w WSGE
i współpraca z absolwentami

Propagowanie przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną w podejmowaniu trudnych problemów społecznych takich jak, na przykład, współ-

W WSGE życie studenckie toczy się głównie wokół kształcenia i nauki,

praca z kuratorami sądowymi czy Zakładem Poprawczym dla Nieletnich.

ale także wielu innych ciekawych inicjatyw, w tym także charytatywnych.

Także podjęcie specjalistycznego kierunku studiów kształcenia kadr dla

W Uczelni funkcjonują trzy koła naukowe: na kierunku pedagogika pręż-

przyszłych pracowników, zajmujących się resocjalizacją.

nie działa koło Pedagog pod kierunkiem dr Aleksandry Lukasek oraz mgr

Uczestniczyłem w kilku konferencjach w Parlamencie RP, w których

Hanny Lewandowskiej, na kierunku zarządzanie i administracja funkcjonuje

Profesorowie tej uczeni pomagali w uogólnieniu problemów związanych

koło naukowe Vox Humana pod przewodnictwem dr Aleksandry Szejniuk, zaś

ze zrównoważonym rozwojem samorządu terytorialnego naszego kraju,

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne koło naukowe Bezpieczna Strefa,

wykorzystując doświadczenia zdobyte we współpracy zewnętrznej tej

które zrzesza studentów studiów I i II, pod przewodnictwem dr Leszka

Szkoły Wyższej ze społecznością lokalną.

Goździewskiego.

Współpracując poznałem wielu ludzi pracowników naukowych i współpracujących osób, które z wielką pasją i mądrością, korzystając w różnorodnej
aktywności Uczelni i stwarzanych przez nią możliwości, zabiegali i zabie-

Koło naukowe Studentów Pedagogiki Pedagog

gają o godny rozwój ich Małej Ojczyzny widząc jednocześnie Perspektywę
Działa od początku istnienia Uczelni. Jego działalność skoncentrowana jest

Polski.
Życzę tej Wyższej Szkole dalszego trwałego rozwoju, a pracownikom dal-

wokół interdyscyplinarnych badań nad rozwojem edukacji i poszukiwania

szych sukcesów zawodowych i pomyślności osobistej.

nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Członkowie i członkinie koła rozwijają

Andrzej Martuszewicz

swoje zainteresowania, pogłębiając wiedzę oraz zdobywając nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych, udział w szkoleniach,
webinarach i warsztatach o tematyce pedagogicznej.
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Podstawowym celem działalności Koła Studentów „Pedagog” jest roz-

Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia w dobie pandemii. Zjawisko-uwarunkowania-

wijanie zainteresowań naukowych wśród studentów pedagogiki, poszerza-

diagnoza – terapia i Profilaktyka uzależnień–jak kształtują się mechanizmy uza-

nie wachlarza ich kompetencji, popularyzowanie najnowszych osiągnięć

leżnień i jak do tego nie dopuścić; odbyć kurs kwalifikacyjny Trening Umiejętności

i trendów w dziedzinach pedagogicznych tak, by absolwenci Wyższej Szkoły

Społecznych i kurs języka migowego, uczestniczyć w warsztatach Zarządzanie

Gospodarki Euroregionalnej byli specjalistami gotowymi do podejmowania

stresem oraz współorganizować charytatywny Piknik na terenie Uczelni i brać

innowacyjnej działalności w zakresie dydaktyki, terapii pedagogicznej i re-

udział w 6. Rodzinnym Pikniku Naukowym w Mińsku Mazowieckim

socjalizacji.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Koła Pedagogicznego zostały opu-

Działalność Koła wyraża się również w swobodnej wymianie poglądów

blikowane przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

i doświadczeń pedagogicznych pozwalającej na budowanie atmosfery współ-

w czasopiśmie „Journal of Modern Science” nr 3/22/2014; 3/26/2015; 1/32/2017.

pracy i wzajemnego wsparcia w pracy zawodowej również po ukończeniu
studiów. Dzięki temu, że funkcjonowanie Koła oparte jest na czerpaniu wiedzy ze źródeł zarówno pedagogiki, psychologii, metodologii, jak i nauk spo-

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Vox Humana

łecznych, jego członkowie mają możliwość włączania się w szereg wydarzeń
o charakterze lokalnym organizowanych przez WSGE.
Od inaugurującego spotkania z prof. dr hab. Martą Bogdanowicz Koło

interesowanych zagadnieniami związanymi przede wszystkim z zarządzaniem

Studentów Pedagogiki „Pedagog” miało zaszczyt gościć na swoich spotka-

zasobami ludzkimi. Jest inicjatywą studencką kierowaną do studentów wszyst-

niach wielu wybitnych pedagogów oraz innego rodzaju specjalistów. W bie-

kich kierunków WSGE.

żącym roku akademickim jego członkowie mieli szansę uczestniczyć w kilku
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Koło Naukowe na kierunku Zarządzanie skupia studentów szczególnie za-

Celem Koła jest przede wszystkim promowanie problematyki zarządzania

ważnych konferencjach, w tym w: XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

personelem w różnorodnych aspektach, poprzez poszerzanie wiedzy teore-

– Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, spo-

tycznej studentów, poznawanie rynku zawodowego tej dziedziny. W trakcie

łeczeństwo i człowiek, organizowanej we współpracy ze Szkołą Główną Służby

spotkań z zaproszonymi gośćmi przedstawiane są sposoby wykorzystania wie-

Pożarniczej w Warszawie; Ogólnopolskiej Konferencji – Rozwój jakości życia

dzy teoretycznej w praktyce. Koło wspiera rozwijanie umiejętności studentów

osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?, organizo-

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój osobistych zdolności

wanej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego; IV

do pracy w zespole. Ponadto członkowie Koła mają możliwość korzystania

Międzynarodowej Konferencji Naukowej–Społeczna działalność na rzecz więź-

z ogromnej wiedzy i doświadczenia kadry naukowej WSGE, a także przedsta-

niów i ich rodzin, organizowanej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała

wicieli świata biznesu.

Stefana Wyszyńskiego; Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Wartości

W ostatnim roku akademickim odbyło się kilka spotkań Koła. Tematem prze-

chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym pod honorowym patronatem Ministra

wodnim jednego z nich był CSR – moda czy konieczność. Zaproszono przedsta-

Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

wicielkę Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych panią Ewę Gimalską, manager ds.

Pawła II; III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko i Rodzina

kontaktu oraz realizatorkę konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

–Proces kształcenia i wychowania – postpandemiczna transformacja i Sympozjum

Podkreślono rangę i potrzebę promowania polskich rozwiązań w tej dzie-

naukowym – Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań, orga-

dzinie. Na kolejnym spotkaniu Koła Naukowego „VOX HUMANA” gościem

nizowanym we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

specjalnym był pan Piotra Krasnodębski, który przybliżył słuchaczom temat

Studenci z Koła mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach:

Przedsiębiorczości – od startu do dojrzałego przedsiębiorstwa. Założył on własną

59

JUBILEUSZ 20 LAT WSGE

ŻYCIE STUDENCKIE W WSGE I WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI

firmę, która zajmuje się foliowaniem samochodów na indywidualne zamówienie.

Pierwszym z zaproszonych prelegentów był profesor Marian Cieślarczyk

Okazało się, że pomysł był wyjątkowo trafny i świetnie wypełnił lukę na rynku

z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który przedstawił wykład

w Polsce i za granicą. Pan Piotr przekazał naszym studentom cenną uwagę, że

otwarty: Znaczenie kultury bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych

warto realizować własne marzenia.

w czasie pandemii covid-19. Bezpieczeństwo, jako elementarna potrzeba każ-

Podczas kolejnego spotkania wzięliśmy udział w rozstrzygnięciu Konkursu

dego człowieka, podlega dynamicznym zmianom i szeroko pojętej ewolucji,

Startup – Orzeł Innowacji, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita

pod wpływem zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rodzących się nowych

w Warszawie, ul. Prosta 51. Zorganizowano tam debatę z udziałem ekspertów

zagrożeń. Na podstawie tak sformułowanej tezy profesor dokonał analizy czyn-

pt.: Najbardziej perspektywiczne młode firmy – recepta na dobry start. Mieliśmy

ników i okoliczności wpływających bezpośrednio i pośrednio na kształtowanie

okazję rozmawiać z młodymi przedsiębiorcami, którzy zarówno na rynku polskim,

właściwych postaw, adekwatnych do ryzyka, skali i skutków występujących lub

jak i zagranicznym, odnoszą sukcesy pomimo pandemii. Koło gościło również

mogących wystąpić zagrożeń. Poczynione analizy zawierały odniesienia do dzia-

trenerkę coachingu panią Magdalenę Wojtczak-Grelę. Istotą wystąpienia była

łań struktur państwa, jak również postaw i mentalnego postrzegania zagrożeń.

prezentacja i sposoby przeprowadzenie osobistego treningu z pracownikiem

Wykład był odniesieniem do występującej sytuacji pandemii Covid –19, a więc

danej organizacji. Potrzeba poszukiwania mocnych i słabych stron. Pokazanie, jak

odnoszący się to realnego zagrożenia, roli organów państwa w walce z niebez-

ważne w życiu każdego człowieka jest znalezienie właściwego miejsca pracy, na

pieczeństwem i postaw prezentowanych przez społeczeństwo. Po wykładzie

kolejne spotkanie zaprosiliśmy panią Karolinę Zowczak, która pełni funkcję Wójta

odbyła się dyskusja z udziałem studentów.

Gminy Osieck. Dzięki niej poznaliśmy problemy, z którymi boryka się Urząd na

Kolejne spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa militarnego, suwerenności

co dzień. Ponadto poznaliśmy sposób zarządzania urzędnikami, a także metody

i nienaruszalność granic decydujących o bezpieczeństwie narodowym w Europie

kontaktowania się z petentami oraz sposoby rozwiązywania problemów gminy.

Środkowej. Zagadnienia te szczegółowo omówił i przedstawił w swoim wykła-

Członkowie Koła Naukowego zaangażowali się również w organizację konfe-

dzie: Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. dr hab. Andrzej Czupryński wielo-

rencji naukowej z zarządzania pt. Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządza-

letni wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii

nia organizacją, w której również licznie uczestniczyli. Studenci Koła włączają

Sztuki Wojennej). W swoim wystąpieniu dokonał charakterystyki środowiska

się również chętnie w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących

bezpieczeństwa, czynników wpływających na rozpoczęcie konfliktu zbrojnego

i zorganizowali akcję Podaruj Dzieciom Uśmiech, podczas trwania akcji zebrali

i następstw, ujmując konflikt w kategoriach konfliktu lokalnego, regionalnego

środki, które pozwoliły sfinansować wyposażenie pokoików dla dzieci oraz

i światowego. Kanwą rozważań była napaść Rosji na Ukrainę i konsekwencje

obdarowanie najmłodszych słodyczami.

dla bezpieczeństwa państw regionu. Analizując zaistniałą sytuację wymienił
błędy popełniane przez społeczność międzynarodową przez wiele lat, jak rów-

Koło naukowe Bezpieczna strefa

nież stonowane reakcje na zajęcie półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Temat
z uwagi na fakt, że studenci służą w Wojsku Polskim i innych służbach, wygenerował bardzo ciekawą dyskusję w obszarach pomocy uchodźcom, wparcia

Jest to inicjatywa skupiająca studentów kierunku bezpieczeństwo we-

politycznego i militarnego Ukrainy, jak również konieczności dostosowania się

wnętrzne. W ramach koła naukowego studenci uczestniczyli w wielu wykła-

podmiotów państwowych do nowej i dynamicznej sytuacji w związku z atakami

dach otwartych. W ostatnich latach, pomimo pandemii, udało się zorganizować

rakietowymi na cele położone w pobliżu polskiej granicy.

wydarzenia o charakterze naukowym, z udziałem znakomitych przedstawicieli
świata nauki i biznesu.
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Na kolejnym spotkaniu członkowie koła naukowego mieli możliwość wysłuchania wykładu nadinsp. dra Rafała Kochańczyka Komendanta Wojewódzkiego
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Policji w Opolu, wykładowcy akademickiego i autora wielu publikacji naukowych
z zakresu bezpieczeństwa zatytułowanego: O potrzebie badań bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Podczas spotkania prelegent omówił kwestię bezpieczeństwa i porządku publicznego jako filaru bezpieczeństwa wewnętrznego.
Realizacja zadań w tym obszarze skoncentrowana jest głównie na działaniach
podejmowanych przez Policję: zabezpieczenie uroczystości państwowych, im-
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prez masowych, zgromadzeń, przywracanie porządku w związku z zagrożeniem
bezpieczeństwa w sferze publicznej, jak również udział w akcjach ratujących
ludzkie, życie, zdrowie i mienie, stanowią o bezpieczeństwie wewnętrznym
każdego państwa. Trafność podejmowanych decyzji w tym obszarze wynikać
musi z oceny ryzyka występowania pejoratywnych zjawisk ich ewolucji, jak
również pojawienia się nowych, godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pozyskanie świeżych danych pozwala na podejmowanie stosownych

WSGE oczami studentów
i absolwentów

przedsięwzięć uprzedzających w ramach prewencji. Z uwagi na fakt, że studenci
naszej uczelni pełnią służbę między innymi w Policji, zagadnie to spotkało się
z zainteresowaniem wielu słuchaczy.

Paulina Szymańska-Gwara – starosta grupy, (kierunek administracja)
Dzisiejszy świat skłania nas do ciągłego poszerzania wiedzy i udoskonalania
swoich umiejętności. Wszelkie osiągnięcia w sferze zawodowej i prywatnej wymagają stałego rozwijania światopoglądu i nabywania dodatkowych zasobów kompetencji. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi z dwudziestoletnią tradycją przekazuje najwyższej
jakości możliwość rozwoju naukowego, personalnego i zawodowego studentów. Studiowanie na tej uczelni umożliwia profesjonalne nabywanie wiedzy
merytorycznej w zakresie proponowanych kierunków, ale także praktycznie
przygotowuje do wykonywania zawodu. Profesjonalizm tej uczeni, wykwalifikowana kadra wykładowców i pracowników oraz wyjątkowe podejście
do potrzeb studenta i jego zainteresowań otwiera ścieżki rozwoju kariery
zawodowej. Dostosowanie metodyki zajęć, dodatkowe kursy, szkolenia,
konferencje dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Warto studiować w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej z siedzibą
w Józefowie i Mińsku Mazowieckim ze względu na dogodność studiowania
w piątki i soboty oraz ułożony grafik wykładów i ćwiczeń w taki sposób, aby
ograniczyć zbędne przerwy pomiędzy zajęciami z poszanowaniem cennego
czasu prywatnego studentów. Przekonujący jest także dobór kadry wykładowców, którzy oprócz przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotu zgodnie
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z wytycznymi naukowymi, urozmaicają omawiane zagadnienia własnymi

Będąc absolwentką Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej na kie-

doświadczeniami zawodowymi. Przywoływanie przykładów z życia codzien-

runku Administracja pierwszego stopnia, wyrażam ogromny podziw dla

nego znacząco ułatwiają zrozumienie pojęć, które z natury mogą wydawać

zaangażowania w rozwój Uczelni oraz pomoc studentom w odkrywaniu

się trudne. Nauka oferowana przez uczelnie przydatna jest nie tylko w części

swojej ścieżki kariery zawodowej i rozwój zasobu wiedzy. Studiowanie na

życia zawodowego studentów, ułatwia także załatwianie wszelkich spraw

tej uczelni to nie tylko pozyskanie tytułu zawodowego i zdobycie niezbęd-

bieżących w życiu prywatnym i obrazuje umiejętność samodzielnej inter-

nej wiedzy, to także pomoc w obudzeniu wewnętrznego zainteresowania

pretacji przepisów z każdej dziedziny.

nowymi dziedzinami naukowymi. Z pełną świadomością, posiadając już

Ważnym elementem jest szybkie dostosowanie się uczelni do sytuacji ze-

pewien bagaż doświadczeń w różnych dziedzinach życia, polecam studio-

wnętrznej. W ostatnich latach system edukacji zmagał się z sytuacją epi-

wanie w WSGE. Zachęcam osoby z każdej grupy wiekowej do rozwijania

demiologiczną w kraju i na świecie. Uczelnia w szybki i dogodny sposób

swojego potencjału naukowego na uczelni z gronem wybitnych naukowców,

dostosowała się do panujących warunków, przeobrażając system nauczania

którzy z ogromną determinacją przekazują swoją wiedzę. Warto dołączyć

stacjonarnego w zdalny, przy czym nie zmniejszając wysokiego poziomu

do społeczności studenckiej, która jest wyjątkowa, pełna energii i pomysłów.

nauczania i przekazywania wiedzy. Szybka reakcja władz uczelni pozwo-

Dla wielu absolwentów studiowanie w WSGE stało się spełnieniem

liła na bezpieczne przeorganizowanie zajęć, z korzyścią dla studentów.

marzeń o uzyskaniu tytułu zawodowego, ale i otworzyło drogę do

Dogodna forma zaliczeń i zrozumiała forma przedstawiania sylabusów

podjęcia pracy zawodowej w prestiżowych instytucjach.

przedmiotowych jest ogromną zaletą uławiającą przygotowanie do egza-

Paulina Szymańska-Gwara

minów końcowych. Niezmiernym atutem jest także przyjazna atmosfera
w relacjach między wykładowcami a studentami oraz chęć oferowania
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Beata Duthel – starosta grupy (kierunek pedagogika)

pomocy i wzajemnej współpracy. Do walorów należy zaliczyć możliwość

Tworząc ten wpis zacytuję M. Grzegorzewską Im lepszy nauczyciel, tym

studiowania osób, które zamieszkują w znacznej odległości od siedziby

lepszy będzie świat i życie każdego człowieka…

uczelni, dzięki podtrzymaniu możliwości uczestnictwa w zajęciach online,

Spotkałam tu nauczycieli z pasją, którzy rozbudzają zainteresowania stu-

oddalenie nie jest barierą dołączenia do grona studentów WSGE. Za pozy-

denta, pobudzają do myślenia, wypowiedzi. Do takich osób zaliczam Panią dr

tywną stronę uczelni uznaje się również jej współpracę z różnymi jednost-

Annę Krajewską. To wyjątkowo zaangażowany nauczyciel, otwarty człowiek,

kami, organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, dzięki którym pojawiają

który jest dla studenta przyjacielem.

się możliwości uczestnictwa w praktykach i stażach dla studentów, a nawet

Uważna na drugiego człowieka, potrafiąca dostrzec to, co najbardziej ukryte.

pozyskania zatrudnienia.

Nie mogę umniejszyć roli mego promotora pomocniczego–Pana Artura

Słowa wybitnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego, który pisał, iż

Banaszaka. Już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że chcę iść z tą energią

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś

dalej. Otwarty umysł, etyka, niespotykana skromność, poczucie humoru ….

spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił

i wielka pasja do nauczania.

w tobie, żeby jej zakosztować., zachęcają do ciągłego poszerzania swojej mą-

Duży optymizm, ogrom doświadczenia, szczerość relacji–to krótki opis Pani

drości. Niezależnie od wieku, statusu społecznego czy miejsca zamieszkania

Małgosi Wielądek. Takim nauczycielem chce się być.

warto poszerzać swoje horyzonty i skorzystać z szansy rozwoju oferowanej

Wiedza, profesjonalizm, przygotowanie do zajęć godne naśladowania.

przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej.

Studenci nazywają ją hipnotyzerką… Mowa tu o Pani Hannie Lewandowskiej.
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Poznawać tajniki terapii z Panią Małgorzatą Miazek to niezwykła przyjem-

w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Ale dlaczego wybrałem naukę

ność. Ciepły uśmiech Pani Małgosi jest ,,uniwersalnym językiem życzliwości’’.

w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej?

Zorganizowana, opiekująca się wszystkimi razem i każdym z osobna, mająca

Po pierwsze panuje tu bardzo życzliwa, można wręcz powiedzieć, rodzinna

dla każdego dobre słowo, otwarta na sugestie, imponująca pod każdym

atmosfera. Zawsze można liczyć na pomoc i przychylność wykładowców.

względem – to Pani Profesor Małgorzata Such – Pyrgiel.

Zajęcia prowadzą osoby, które pasjonują się określonym tematem. Widać

WSGE to miejsce, gdzie spełniają się marzenia–to tutaj ja, moje koleżanki

ogromne zaangażowanie w informowanie nas o nowościach. Wykładowcy tej

i koledzy zdobywaliśmy wiedzę i otrzymaliśmy tytuł magistra. Znalazłam tu

uczelni są rzetelni, kompetentni, przyjaźni, niektórzy nawet zabawni, mają

przyjaźń, poczułam się doceniona przez koleżanki i kolegów. To niezwykłe

wyrobioną empatię, a gdy studenci nie mogą uczęszczać na wykłady lub

usłyszeć od osób studiujących wraz ze mną, że było się dla nich oparciem.

ćwiczenia, pomagają i kontaktują się z nami, co jest bardzo ważne podczas

John Green powiedział, że Ludzie tworzą miejsca a miejsca tworzą ludzi–tak

nauki. Wiedza przekazywana jest w sposób bardzo przystępny i różnorodny,

też jest w przypadku uczelni WSGE.

a studenci mają możliwość wyboru wielu zróżnicowanych zakresów studiów

Dziękuję, że mogłam być częścią ludzi tworzących to miejsce.

(specjalności). Jest to uczelnia oferująca możliwość samodzielnego poszuki-

Beata Duthel

wania wiedzy, aktywizacji w różnych obszarach i rozbudzenia kreatywności.
Po drugie szczególnie cenię sobie możliwość uczestniczenia w dobrze zor-

Rafał Walentek – zastępca przewodniczącego samorządu studentów
(kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne)

ganizowanych konferencjach i seminariach, czasem na poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym lub w szerokim wyborze studenckich kół
naukowych. Być może zaplecze Uczelni zainteresuje przyszłych studentów.
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Jaką wybrać uczelnię?

W ostatnim czasie w ramach koła naukowego zakupiono okulary VR do re-

To chyba największy dylemat, przed jakim stają licealiści jak i dorośli, nie-

alizowania części zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia.

zależnie od pożądanego kierunku rozwoju. Osobiście uważam, że można

Jest to bardzo dobry zakup, tym bardziej że podczas ćwiczeń na przedmiotach

studiować na każdej uczelni, to tylko kwestia woli i zaangażowania, to

kryminalistyka i kryminologia możemy je wykorzystywać do zajęć.

nic nowego, gdy niektóre uczelnie konkurują ze sobą oferując na przykład

Po trzecie uczelnia ma bardzo dobrą lokalizację blisko Warszawy. Zarówno

lepsze warunki rozwoju, miłą atmosferę czy świetny kampus. Oczywiście

siedziba w Józefowie, jak i w Mińsku Mazowieckim położona jest nieda-

również ważne jest, aby wziąć pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania,

leko od autostrady i obwodnicy, dzięki czemu studenci przyjeżdżający na

szczególnie, gdy ktoś pracuje zawodowo i posiada rodzinę.

zajęcia z różnych części Warszawy lub miejscowości podwarszawskich,

Na Mazowszu jest bardzo dużo uczelni, które kształcą studentów w różnych

mają świetny dojazd.

kierunkach. Zaczynając od studiów medycznych i politechnicznych, akademii

Po czwarte jedną z najważniejszych zalet dla mnie była organizacja zajęć–

wojskowych, a skończywszy na naukach społecznych i sztukach pięknych.

głównie w piątki i soboty, a co za tym idzie wolne niedziele, którą można

Można powiedzieć, że mazowieckie zaplecze naukowe jest dobre i pozwala

poświęcić dla rodziny, na własne hobby lub odpoczynek.

młodym ludziom zdobywać nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Ważny

Po piąte WSGE, na tle innych Uczelni w regionie, oferuje stosunkowo niskie

jest również potencjał ludzki. Nasz region jest pełen ambitnych i kreatyw-

czesne, z możliwością dokonywani opłat w systemie ratalnym.

nych młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Kolejnym atutem są różnego rodzaju stypendia i zapomogi dla studentów,

Teoretycznie mechanizm jest bardzo prosty. Młody człowiek, ale i doro-

a także możliwość uczestniczenia w różnego typu kampaniach i akcjach

sły, który chce zacząć naukę, podejmuje świadomą i przemyślaną decyzję

charytatywnych.
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Ponieważ nasza Uczelnia specjalizuje się w edukacji na potrzeby rynku pracy

Sebastian Lech – absolwent kierunku administracja oraz zarządzanie

(m.in. wychowanie przedszkolne, bezpieczeństwo wewnętrzne i inne), stu-

Z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

diowanie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej pomaga zwiększyć

w Józefowie jestem związany od 2007 r., gdy jako student pierwszego roku

możliwości zatrudnienia lub awansowania. Gromadząc nowe doświadczenia,

studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie przekroczyłem mury józe-

poprzez wykłady i ćwiczenia, zdobywamy umiejętności, które stwarzają

fowskiej uczelni, chcąc zdobyć nowe umiejętności i tak pożądane na rynku

możliwości wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości, a także

wyższe wykształcenie. Historia moich studiów to historia rozstań i powrotów,

zdobycie doświadczenia zawodowego, szczególnie podczas realizacji praktyk

podyktowanych aktualnymi potrzebami rozwoju osobistego i zawodowego.

zawodowych, które są integralną częścią studiów. Program studiów jest

Można powiedzieć, że studiowałem na raty, kończąc studia pierwszego

skonstruowany w taki sposób, aby umiejętności absolwentów odpowiadały

i drugiego stopnia po wieloletnich przerwach. Za każdym razem widziałem

obecnym i przyszłym wyzwaniom rynku pracy.

w Uczelni szansę na zdobycie lepszej posady, lepszych pieniędzy i lepszych

Również panie w dziekanacie są miłe, zawsze pomagają rozwiązać wszel-

perspektyw. A mówiąc inaczej, widziałem w tym wszystkim nie koszt cze-

kie problemy.

snego i stratę czasu, a inwestycję w siebie i lepszą przyszłość.

Studia to dla mnie czas powrotu do młodości, ponieważ jestem już dojrza-

Wspólnym mianownikiem moich studiów była osoba promotora pracy dy-

łym mężczyzną i dopiero teraz mogę spełnić swoje akademickie marzenia.

plomowej, Pani Profesor Małgorzaty Such–Pyrgiel. Zwieńczeniem naszej

Znajduję tu wielu dobrych ludzi i myślę, że to ze względu na atmosferę

współpracy było zaszczytne wyróżnienie Jej Magnificencji Rektora za naj-

panującą w Uczelni.

lepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021. Moja praca
magisterska została też zgłoszona do konkursu organizowanego przez

Polecam WSGE wszystkim tym, którzy marzą o podniesieniu swoich

Urząd Zamówień Publicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu

kwalifikacji i zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, bo ta uczelnia

zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

jest idealna dla takich osób. Można wręcz z wielką dumą powiedzieć:

W WSGE przeżyłem wiele pozytywnych rzeczy. Widziałem, jak ta uczelnia

Bo zdobywanie wiedzy w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej

się rozwija. Mile wspominam pyszne napoleonki i inne ciastka w kantynie

to przyjemność, a nie żmudny obowiązek.

studenckiej zlokalizowanej w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 2,
Rafał Walentek

budowę nowej siedziby i organizację nowego oddziału Uczelni w Józefowie,
ewolucję ciągłej poprawy warunków kształcenia. Doświadczyłem konieczno-

Katarzyna Straś – przewodnicząca samorządu studentów

ści studiowania i ukończenia studiów w formie zdalnej z powodu pandemii

(kierunek administracja)

COVID – 19. Zorganizowanie zajęć, prowadzenie egzaminów, kursów i spraw
bieżących on-line było bezprecedensowym wyzwaniem dla wszystkich.

W WSGE rozwinęły się moje naturalne talenty i już w pierwszym semestrze

Poznałem wiele wartościowych i pięknych osób, które tak jak ja chciały się

zostałam Starostą roku oraz Przewodniczącą Rady Samorządu Studentów.

rozwijać i zdobyć nowe umiejętności. Z niektórymi do dzisiaj utrzymuję

Poznałam wspaniałych, inspirujących wykładowców i nawiązałam kontakty

kontakt. Zachowuję w pamięci zajęciaz dr inż. Tadeuszem Truchanowiczem,

zawodowe i liczne prywatne.

który tworzył wspaniałe odręcznie pisane materiały dla studentów. Niektóre

Ufam, iż ukończenie uczelni z najwyższymi ocenami wesprze rozwój mojej

notatki przechowuję do dzisiaj. Wspominam zajęcia z dr Aleksandrą Szejniuk,

dotychczasowej kariery zawodowej.

która potrafi tworzyć szczególną więź ze studentami. Ceniłem sobie lekkość
Katarzyna Straś

68

mowy, dzielenie się doświadczeniem zawodowym przez dra Wojciecha Niklasa.
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Niewątpliwym atutem studiów w WSGE jest możliwość połączenia z pracą
zawodową. Skorzystałem też z szansy zdobycia cennych certyfikatów m.in.
Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowym EBCL, certyfikatu z content marketingu. Uważam, że rozkład zajęć i program studiów umożliwiają
rozwój i dają szansę, z której warto skorzystać.
Moja historia jeszcze się nie kończy. Semestr letni roku akademickiego

20

LAT

2021/2022 był pierwszym, w którym miałem przyjemność i zaszczyt poprowadzić zajęcia dla studentów. Jestem przekonany, że nie powiedziałem
jeszcze ostatniego słowa. W głowie mam wiele pomysłów i chcę uczestniczyć
w dalszym rozwoju Uczelni.
Sebasian Lech
Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska pt. Partnerstwo publicz-

Pomoc materialna dla studentów

no-prywatne jako formuła prowadzenia inwestycji przez zamawiających publicznych.

Uczelnia wspiera studentów nie tylko w procesie uczenia się, ale również,

Stan obecny i długofalowa perspektywa rozwoju, autorstwa Sebastiana Lecha

w miarę możliwości i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w obszarze

napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Such-Pyrgiel otrzymała wyróż-

pomocy materialnej i czyni wszelkie możliwe starania w obszarze zaspokajania

nienie w tym konkursie. Fakt otrzymania tej nagrody potwierdza Uchwała Sądu

ich potrzeb. W oparciu o uwagi interesariuszy działania te są dostosowywane

Konkursowego na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

do potrzeb studentów.

z dnia 8 lipca 2022 r.

W Uczelni funkcjonuje BON (Biuro Osób z Niepełnosprawnością). Wszyscy
studenci, którzy zgłosili Uczelni fakt posiadania niepełnosprawności są rejestrowani w BON – część systemu USOS, gdzie zawarte są ich dane, stopień i rodzaj
niepełnosprawności oraz ważność dokumentu (orzeczenia) potwierdzającego
fakt niepełnosprawności. Pozwala to na identyfikację studentów niepełnosprawnych i ich potrzeb oraz właściwe dostosowanie warunków do możliwości
poszczególnych osób. W Uczelni działa również pełnomocnik Rektora ds. Osób
z Niepełnosprawnością, który na bieżąco monitoruje sytuację osób niepełnosprawnych oraz, w razie potrzeby, podejmuje konieczne działania pomocowe
dla tych studentów.
Uczelnia zapewnia studentom również wsparcie w formie świadczeń finansowych, realizowanych w ramach pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomóg. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości
świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie, student ma prawo do następujących świadczeń: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością,
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zapomogi losowej oraz stypendium Rektora. Ponadto, w regulaminie przewidziane są stypendia Rektora dla osób mających szczególne osiągnięcia sportowe,
artystyczne lub osiągnięcia naukowe. Przykładem mogą być tutaj świadczenia
wypłacane naszym studentom za zdobycie medalu Mistrzostwa Polski, medalu
olimpijskiego, publikacje naukowe, udziały czynne w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych czy osiągnięcia artystyczne na polu te-

20

LAT

atralnym. Reprezentanci studentów biorą czynny udział w procesie ustalania
reguł udzielania świadczeń, ustalania podziału środków na świadczenia oraz
w procesie przyznawania świadczeń.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, student może też ubiegać się
o stypendium ministra. W ciągu ostatnich kilku lat studenci WSGE kilkukrotnie
otrzymywali takie stypendia, co niewątpliwie wyróżnia uczelnię na tle edukacyjnego rynku uczelni wyższych Mazowsza.

Charakterystyka i efekty
działalności naukowej
Jednym z istotniejszych celów działania Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (zwanej dalej WSGE), po
działalności dydaktycznej, jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie
usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Wpisuje się
on w pełni w Strategię rozwoju WSGE, przede wszystkim w zakresie prowadzenia badań naukowych, wzbogacających kapitał intelektualny oraz promujący
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Realizowanie powyższego celu jest możliwe dzięki ciągłemu podnoszeniu
jakości badań naukowych, ich interdyscyplinarności i umiędzynarodowienia
tak, aby były one na możliwie na jak najwyższym poziomie.
Potrzeba powołania Wydawnictwa WSGE wynikała z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymagała rozpowszechniania informacji
o ich dokonaniach naukowych. Celem wydawniczym WSGE jest wydawanie
wysokiej jakości publikacji. Wydawnictwo WSGE zostało umieszczone w wykazie
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministra Edukacji
i Nauki. Czasopismo Journal of Modern Science, wydawane przez Wydawnictwo
WSGE, znalazło się w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki
oraz na liście A czasopism naukowych włoskiej Narodowej Agencji ds. Oceny
Uniwersytetów i Instytutów Badawczych (ANVUR).
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WSGE aktywnie zabiega o udział w programach i konkursach wspomagających
proces podnoszenia doskonałości naukowej. A także dąży do stałej aktualizacji
treści programów kształcenia, realizowanych na kierunkach i specjalnościach
tak, aby umożliwić studentom uzyskanie unikatowych, cennych kwalifikacji,
dających gwarancję sukcesu na ciągle zmieniającym się rynku pracy.
Corocznie pracownicy badawczo-dydaktyczni zgłaszają tematy badawcze.
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Działalność naukowa pracowników WSGE jest upowszechniana podczas
wykładów otwartych dla studentów i wystąpień na konferencjach, zarówno
w kraju jak i na świecie.

Wydawnictwo
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi powołane zostało zarządzeniem Rektora WSGE nr 17/2004 z dnia 31
grudnia 2004 roku.
Wydawnictwo jest integralną jednostką uczelnianą.
Publikacje, to zarówno książki, monografie naukowe, jak również skrypty, zeszyty naukowe oraz tematyczne przewodniki po przedmiotach opracowywane
przez naukowców. Dużym zainteresowaniem cieszą się także monografie wieloautorskie, publikowane po konferencjach naukowych realizowanych przez WSGE.
Wszystkie publikowane dzieła udostępniane są w formie elektronicznej na
stronie internetowej wydawnictwa: www.wydawnictwo.wsge.edu.pl
Powołane przez Władze Uczelni czasopismo naukowe Journal of Modern
Science (ISSN 1734-2031) ukazuje się nieprzerwanie od 2005 roku.
Zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych
zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
Globalne i lokalne zmiany w obszarze współczesnego świata, przeobrażenia w organizacji procesów zarządzania społeczeństwem, jak również szeroko
określona kultura i bezpieczeństwo, to zagadnienia publikowanych opracowań.
Autorami są polscy i światowi specjaliści w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych; w dyscyplinie filozofia a w szczególności: filozofia
pedagogiki, filozofia społeczna, filozofia bezpieczeństwa, filozofia psychologii
i etyki, filozofia prawa, filozofia religii, filozofia ekonomii i zarządzania oraz
w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.
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Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki (komunikat z dnia 1 grudnia 2021 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach Journal of Modern
Science przyznawane jest 100 pkt. do dorobku naukowego autorów.
Wszystkie artykuły poddawane są procesowi recenzyjnemu (minimum dwie
recenzje „blind review”) i zawierają streszczenia oraz słowa kluczowe w języku
angielskim, zgodnie ze światowymi standardami. W celu przeciwdziałania
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plagiatowi każda praca poddawana jest także badaniom przez profesjonalny
system antyplagiatowy.
Journal of Modern Science jest indeksowany przez globalną bazę czasopism
naukowych ICI World of Journals, która corocznie, na podstawie wielowymiarowego procesu oceny parametrycznej, ogłasza wskaźnik ICV (Index Copernicus
Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego
oddziaływania na świat nauki.
Od 2019 roku wskaźnik ICV wynosi 100, co świadczy o transparentności
działań i rzetelnym wykonywaniu usług redakcyjnych.
Czasopismo indeksowane jest również w bazach: CEEOL, CEJSH, DOAJ,
ARIANTA, URLICHWEB, Crossref i Google Scholar.

Dorobek wydawniczy
Publikacje naukowe są wydawane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
Pozycje wydawnicze do 2017 roku zostały wyszczególnione w jubileuszowym
albumie 15 lat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
wydanym w 2017 roku.

Należy podkreślić, że Journal of Modern Science jest czasopismem o całkowicie
wolnym dostępie (Open Access) na licencji CC-BY-SA, a pełne wersje wszystkich
publikowanych pozycji dostępne są na internetowej stronie www.jomswsge.com.
Skoordynowane działania Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego mają na
celu dostosowanie standardów czasopisma do wymagań baz Web of Science
i Scopus, co stanowi kolejny etap na drodze jego rozwoju.
W 2016 roku Uczelnia powołała do życia drugie czasopismo naukowe
Intercultural Communication (ISSN - 2451- 0998; e-ISSN - 2543-7461), którego celem, stało się zapewnienie międzynarodowej platformy wspomagającej
wymianę podstawowych i stosowanych doświadczeń z dziedziny komunikacji
międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych.
Artykuły (m.in. sprawozdania z konferencji i seminariów, a także recenzje
najbardziej aktualnych opracowań naukowych), publikowane są w różnych
językach (głównie jednak w polskim i angielskim).
Całość, tak jak w przypadku Journal of Modern Science, stanowi materiał
o wolnym dostępie (licencja CC-BY-SA), a wersje archiwalne, jak i aktualne,
dostępne są na stronie internetowej czasopisma www.icwsge.com.
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DOROBEK WYDAWNICZY

2017

–

Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations, Barbara
Antczak, Anna Antczak

–

15 lat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

–

w Józefowie, red. M. Sitek, T. Graca, I. Florek, U. Kraszewska
–

Diversity management in the v4 countries as an answer for demographic

Parente, Bronisław Sitek i Iwona Florek
–

changes, monografia wieloautorska
–

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszuEtyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych, Małgorzata Kaniewska

–

Human rights between needs and possibilities, red. Magdalena Sitek, Antonio
Felice Uricchio, Iwona Florek

–
–

–
–

Szkice pedagogiczne. Dylematy juwentologii, red. Joanna Wyleżałek,
Małgorzata Such-Pyrgiel

–

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagro-

Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych,

żeń, red. Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz

Kateryna Novikova

Wróblewski

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa, Grzegorz

–

Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski, Barbara
Mróz

–

Polemologia a obronność i bezpieczeństwo, Łukasz Roman

–

Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta
Ura, Bronisław Sitek i Tadeusz Graca

–

Zjawisko korupcji i przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 1997–2014
Wybrane przykłady, pomiary i badania, Paweł Chodak

–

Intercultural Communication – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 4/2018, 5/2018

Prawne i kryminologiczne aspekty zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, Marcin Mamiński

–

Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne, Małgorzata SuchPyrgiel

Winogrodzki

–

Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości,
red. Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel

kiwaniu pedagogicznej równowagi, red. T. Graca
–

Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej red. Ferdinado

–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej

Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań

Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 1/36/2018, 2/37/2018, 3/38/2018,

samorządu terytorialnego, red. Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław

4/39/2018

Dobkowski, Igor Palus
–

2019

Intercultural Communication – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2/2017, 3/2017

–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej

–

Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 1/32/2017, 2/33/2017, 3/34/2017,
4/35/2017

Pedagogika i komunikacja społeczna w obliczu wyzwań XXI wieku, red. Piotr
Taras

–

Zastosowanie metod i procedur analizy statystycznej w procesach i zjawiskach społeczno-ekonomicznych nie taki diabeł straszny…, Barbara Antczak

2018

–

Intercultural Communication – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 6/2019

–

From human rights to essential rights, red. Magdalena Sitek, Laura Tafaro,
Michele Indellicato

78

–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej, 1/40/2019, 2/41/2019, 3/42/2019, 4/43/2019
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2020
–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 1/44/2020, 2/45/2022

2021
–
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Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną.
Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, red. Aleksandra Lukasek, Anna Fidelus

–

Human Rights–Evolution in the digital era, red. Magdalena Sitek, Jaime
Bonet Navarro

–

Human Rights–From reality to the virtual world, red. Iwona Florek, Ildikó
Laki

–

Konferencje

Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning, Sofiia Sokolova

–

Social communications in business environment, red. Sofiia Sokolova, Iryna
Ivanova

–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 1/46/2021, 2/47/2021

2022
–

Prawnokarna i kryminologiczna problematyka działania na szkodę spółki
kapitałowej, Paweł Gołębiewski

–

Współczesne kierunki transformacji organizacji – wybrane aspekty zmian,
red. Konrad Michalski, Aleksandra Szejniuk

–

Journal of Modern Science – czasopismo naukowo-dydaktyczne Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 1/48/2022

Organizacja konferencji naukowych jest jednym z ważniejszych obszarów działalności WSGE. Ich celem jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych, aspektów wybranych problemów badawczych i zjawisk w ujęciu
wielodyscyplinarnym. Podejmowane tematy wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań w sferze międzynarodowej,
państwowej, społecznej czy indywidualnej. Konferencje dedykowane są dla
szerokiego środowiska naukowego, interdyscyplinarnego grona ekspertów
i praktyków, samorządowców oraz przedstawicieli administracji państwowej,
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KONFERENCJE

dla których temat zmian współczesnych społeczeństw w aspekcie społecznym,

–

20.12.2018 r. – ІII Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Nowoczesne

ekonomicznym prawnym, edukacyjnym jest bliski. Warto dodać, że prezen-

Trendy w Komunikacji Międzykulturowej: Bezpieczeństwo Państwa

towane na konferencjach referaty, jak również opracowane na ich podstawie

i Człowieka;

artykuły naukowe czy rozdziały w monografiach, odzwierciedlają aktualny stan

–

wiedzy i metodyki badań w dziedzinie nauk społecznych.
Poniżej przedstawiono listę konferencji zorganizowanych w ostatnich 5-ciu

Trendy w Komunikacji Międzykulturowej: Aspekty Społeczne i Humanistyczne;
–

latach, z podziałem na poszczególne dyscypliny nauki.

–

26.04.2022 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Dziecko

–

–

–

25.05.2022 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Społeczeństwa
cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami, we współorganiza-

macja;

cji z CNBOP-PIB i innymi instytucjami naukowymi, pod Patronatem

27.04.2021 r. – II Konferencja Pedagogiczna z cyklu Dziecko i Rodzina–

Honorowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia

Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną.

Europejskiego Klubu Biznesu Polska;
–

25.05.2021 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne

15.04.2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna – Dziecko i rodzina

koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami admini-

w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania;

stracyjnymi – wizja przyszłości, we współorganizacji ze Szkołą Główną

25.04.2018 r. - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa –Sens dojrze-

Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą

wania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wy-

Szkoła Bankową w Warszawie, Narodowym Uniwersytetem Przyrodniczym

chowania młodzieży w warunkach ponowoczesności ;

i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie (Ukraina), Osmaniye Korkut Ata

25.04.2017 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Edukacja hu-

University (Turcja), Grupą Badawczą Eurofur;

manistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedago–

Konferencje z nauk o zarządzaniu i jakości

i Rodzina–Proces kształcenia i wychowania – postpandemiczna transfor-

Wyzwania, zagrożenia, perspektywy;
–

22.12.2017 r. – Konferencja międzynarodowa–Nowoczesne Trendy
w Komunikacji Międzykulturowej.

Konferencje z pedagogiki
–

27.12.2018 r. – ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Nowoczesne

–

22.05.2019 r. – Zarządzanie 4.0. Nowe wyzwania dla organizacji, współ-

gicznej równowagi;

organizatorzy: prof. dr hab. dr h. c. Bogdan Klepacki – Szkoła Głównej

20.04.2016 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Dobre praktyki

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Bożenna Barbachowska–

w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, dr hab. n. med.
Maciej Słodki, prof. PWSZ, Rektor PWSZ–Państwowa Wyższa Szkoła

Konferencje z komunikacji międzykulturowej

Zawodowa w Płocku;
–

23.05.2018 r. – Zarządzanie w XXI wieku. Społeczne i ekonomiczne aspekty
zarządzania w organizacjach przyszłości, współorganizatorzy: SGGW,

–
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28-29.02.2020 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Nowoczesne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Prelegenci: dr hab. Tomasz

Trendy w Komunikacji Międzykulturowej: Psychologiczne i Pedagogiczne:

Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, prof. Elżbieta Szymańska – SGGW,

Aspekty Szkolnictwa Wyższego Medycznego i Terapii Pedagogicznej;

dr Bożenna Barbachowska, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie.
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Konferencje z nauk o bezpieczeństwie i nauk
socjologicznych

KONFERENCJE
University (Ukraina), Danubius University (Słowacja), Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wisdom College University (Albania), Firat
University (Turcja), Research Group AbCD Horizon-Seeds-Uniba (Włochy);

–

22.11.2021 r. – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo

lopment–Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth,

stwo i człowiek, współorganizator: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

konferencja zorganizowana w Milton Friedman University w Budapeszcie;
–

19.11.2020 r. – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa–Człowiek,
Społeczeństwo a Bezpieczeństwo w Dobie Cyfrowej Transformacji – Kreowanie
24.10.2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa–Polska w Misjach

–

–

22.06.2020 r. – Prawa człowieka w dobie kryzysu: państwo–społeczeństwo–
technologia–bezpieczeństwo – konferencja online;

–

Pokojowych ONZ, organizatorzy: Stowarzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa

11.06.2021 r. – VI International Conference on Human Rightsn–Artificial
Intelligence AND the Future of Human Rights;

Cyberkultury;
–

24.06.2022 r. – VII International Conference on Human Rights–Smart deve-

cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeńw Warszawie;
–

–

03.06.2019 r. – V International Conference on Human Rights –
Communication, Mass Media and Human Rights;

–

01.06.2018 r. – International Conference on Human Rights – From Human

Piłsudzkiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De

Rights to Essential Rights. Konferencja zorganizowana w Uniwersytecie

Gasperi w Józefowie;

Aldo Moro w Bari;

25.10.2018 r. – XI Ogólnopolska Konferencja–Technologie informatyczne

–

01.06.2017 r. – Konferencja międzynarodowa o prawach człowieka/

w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni–elementu bezpieczeństwa cyfrowego,

International Conference on Human Rights – The needs as the contem-

współorganizatorzy: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku,

porary determinant of the content of human rights.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy
Instytut Badawczy w Józefowie

Konferencje z nauk prawnych – Prawa Człowieka
Cykl międzynarodowych konferencji z zakresu ochrony praw człowieka
jest kontynuowany od 2002 roku. WSGE jest głównym organizatorem konferencji od 2015 roku. Współorganizatorami i współgospodarzami są: WSGE,
Milton Friedman University in Budapest (Węgry), University ‚Aldo Moro’ in
Bari (Włochy), CEDICLO, Interdepartmental Center of the University of Bari
(Włochy),Wydział Nauk Społecznyh Uniwersytetu Rzeszowskiego, University in
Valencia (Hiszpania), University Jaume I in Castellon De La Plana (Hiszpania),
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Państwowa Szkoła
Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Uniwersytet WarmińskoMazurski, Mediterranean University of Tirana (Albania), Sumy National Agrarian
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PROJEKTY
otwockiego z tematyką ekologii, dbania o planetę, wdrażania dobrych nawyków oraz poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych; wzmocnienie
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w młodzieży zdolności analitycznych, krytycznego myślenia i rozwiązywania
problemów poprzez cykl zajęć związanych ze zwalczaniem przestępczości,
samodzielne przygotowanie stron www przez uczniów (przy pomocy zakupionych tabletów i odpowiedniego oprogramowania), kształtowanie świadomości
i odpowiedniego zakresu wiedzy na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych i technologii informacyjnej,
a także zwiększenia kompetencji wychowawczych wśród nauczycieli szkół
powiatu otwockiego.

Projekty

(POWR.03.05.00-00-z063/17), realizowany w latach 2018-2022 dał możliwość
podniesienia jakości kształcenia w Uczelni poprzez umożliwienie studentom

Uczelnia w Józefowie, od lat realizuje szereg projektów dofinansowanych

odbycia stażu, wizyt studyjnych, szkoleń zawodowych, modyfikację programów

z funduszy europejskich. Środki unijne pozyskiwane przez Uczelnię pochodzą

studiów, zaangażowanie wykładowców z zagranicy, oraz umożliwił szkolenia

z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest wsparcie kształcenia

i staże dla kadry dydaktycznej uczelni, szkolenia dla kadry administracyjnej

studentów i młodych naukowców. Realizowane projekty pozwalają m.in. na

i kierowniczej, zakupu i aktualizacji narzędzi informatycznych. Dzięki w/w dzia-

modyfikacje oferty kształcenia w Uczelni tak, aby w jak najwyższym stopniu

łaniom WSGE podniosła jakość kształcenia oraz obsługi studentów, zwiększając

odpowiadała oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

ich szanse na rynku pracy oraz zachęcając do dalszego zdobywania wykształ-

W latach 2018-2022 w Uczelni realizowane były dwa projekty: Wskazujemy

cenia. Poprzez objęcie projektem wielu płaszczyzn funkcjonowania Uczelni

studentom drogę do kariery (POWR.03.01.00-00-B045/1), które zakładały

możliwe było kompleksowe podejście do zwiększenia poziomu jakościowego

wzmocnienie potencjału uczelnianego Akademickiego Biura Karier w zakresie

działań zapewnianych przez uczelnię, poprzez oddziaływanie nie tylko bezpo-

świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową absol-

średnio na studentów, ale również na pracowników Uczelni oraz infrastrukturę.

wentów poprzez lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy,

Od roku 2019 w Uczelni prowadzony jest projekt pt. Zintegrowany pro-

dzięki diagnozie kompetencji kierowniczych, społecznych i zawodowych oraz

gram rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej (POWR.03.05.00-

predyspozycji zawodowych; indywidualne doradztwo zawodowe; warsztaty

00-Z028/18), który potrwa do 2023 roku, jego głównym celem jest

rozwijające kompetencje dot. metod poszukiwania pracy i przygotowania

wzmocnienie potencjału Uczelni poprzez realizację kompleksowego programu

do procesu rekrutacji, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

zakładającego podniesienie jakości usług edukacyjnych, wzrost kompetencji,

umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej;

kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności studentów i przedstawicieli kadry

warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze (odkrywanie i pobudzanie

kierowniczej, dydaktycznej i administracyjnej oraz wdrożenie informatycz-

potencjału przedsiębiorczego i/lub kreowanie pomysłu na biznes); organizację

nych narzędzi zarządzania uczelnią. Ponadto projekt pozwolił na wyposaże-

targów pracy.

nie uczelnianych laboratoriów w nowoczesne urządzenia wspierające proces

Drugi projekt: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży
(POWR.03.01.00-00-U071/17) miał na celu zapoznanie młodzieży szkół powiatu
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Projekt Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

kształcenia m.in. Wirtualną Scenę Zbrodni, Wirtualną Strzelnicę, profesjonalne walizki kryminalistyczne.
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PROJEKTY

Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych

Wszystkie podjęte działania w ramach projektów dotyczą m.in.: podnoszenia

(POWR.03.01.00-00-O002/19) to projekt, który realizowany jest w okresie

kompetencji studentów i pracowników dydaktycznych, kadry zarządzającej,

2020-2022, a jego celem jest podniesienie kompetencji studentów kierunku

realizacji praktyk zawodowych, wizyt studyjnych, rozbudowy infrastruktury

Zarządzanie i Administracja, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku

uczelni, utworzenia pracowni symulacji czy wyposażenia pracowni w nowe

pracy i społeczeństwa wiedzy, dzięki modyfikacji programów kształcenia w in-

pomoce naukowe.

nowacyjnej formule, prowadzącej do nabywania kwalifikacji rynkowych, funk-

Poza powyższymi projektami, Uczelnia zrealizowała także projekty badaw-

cjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. W ramach tego projektu

czo-rozwojowe. Pierwszy z nich zatytułowany Opracowanie innowacyjnego

doposażono pracownię w najnowszy sprzęt komputerowy oraz drukarkę 3D.

rozwiązania do badań opinii za pośrednictwem sieci dekoderów telewizji

Najnowszym projektem prowadzonym w Uczelni jest WSGE uczelnią do-

cyfrowej, (RPMA.01.02.00-14-7176/16), w ramach Regionalnego programu

stępną dla osób z niepełnosprawnościami (POWR.03.05.00-00-a015/20),

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowany

realizowany od 2021 roku. Zakłada on wzrost dostępności Wyższej Szkoły

przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W ramach prze-

Gospodarki Euroregionalnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizację

widzianych zadań opracowano koncepcję badań społecznych przy wykorzy-

działań podnoszących świadomość i kompetencje kadry uczelni i studentów.

staniu terminalu telewizji cyfrowej. Zakres prac merytorycznych obejmował

W ramach działań projektowych budynek WSGE zostanie dostosowany ar-

między innymi: analizę możliwości prowadzenia badań za pośrednictwem

chitektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada

nowego medium, analizę metod doboru zakresu i liczebność próby w badaniu,

dobudowanie szybu windowego wraz z dźwigiem osobowym, dostosowanie

analizę możliwych zakresów prowadzenia badań przy pomocy innowacyjnego

toalet, powstanie nowych miejsc parkingowych, budowę boiska do piłki

narzędzia, charakterystykę narządzi badawczych, jak również opracowanie kon-

siatkowej i siłowni plenerowej. Projekt zakłada również dostosowanie pro-

cepcji narządzi badawczych/aplikacji. Termin realizacji projektu: październik

cesu rekrutacji oraz procesu kształcenia poprzez wdrożenie nowoczesnych

2016 – marzec 2018r.

narzędzi wspierających proces kształcenia. Wyposażono WSGE w nowocze-

Drugim projektem badawczo-rozwojowym był było Opracowanie innowacyj-

sny sprzęt ułatwiający realizację kształcenia osób z niepełnosprawnościami.

nego rozwiązania do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego za pośrednic-

Projekt przewiduje także podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników

twem sieci dekoderów telewizji cyfrowej (RPMA.01.02.00-14-6186/16), w ramach

dydaktycznych i administracyjnych w zakresie wsparcia i kształcenia osób

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

z niepełnosprawnościami.

2014-2020 finansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów

Oprócz programów unijnych Uczelnia w 2021 została zakwalifikowana do

Unijnych. W ramach projektu opracowano koncepcję badań społecznych przy

udziału w przedsięwzięciu ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki pn.

wykorzystaniu terminalu telewizji kablowej oraz koncepcję narzędzia rekrutacji.

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzysta-

Termin realizacji projektu: grudzień 2017 – czerwiec 2018r.

niem metod i technik kształcenia na odległość. Przedmiotem przedsięwzięcia
jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych,

Rezultaty obu projektów zostały opublikowane w formie artykułów w wysoko
punktowanych czasopismach naukowych.

poprzez zakup sprzętu technicznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści podczas zajęć oraz prowadzenie zdalnych hospitacji zajęć i zapewnienie wsparcia
technicznego. W ramach wsparcia zakupione zostały zestawy do wideokonferencji, licencje na oprogramowanie PREZI wraz ze szkoleniem z obsługi tego
narzędzia oraz tablety potrzebne do hospitacji zajęć.
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WYKŁADY OTWARTE W LATACH 2018-2022
–

28 – 29.10. 2019 r. – prof. Şerkan ADA from Karamanoglu Mehmetbey
University, Current topics in management information systems;

20
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–

28.01. – 1.02.2019 r. – dr Cansu Dagsuyu from Adana Science and
Technology University, Introduction to Inventory Management, Inventory
Management Techniques, Economic Order Quantity, Inventory Management
Techniques, Modern Inventory Management Approaches;

–

06 – 10.05.2019 r. – prof. Jose Varela–ISAG – Instituto Superior de
Administracao e Gestao, Hospitality Management, Wine tourism;

–

3.02.2020 r. – mgr Łukasz Kostecki , Budowa poczucia własnej wartości,
Kreatywne rozwiązywanie problemów, Strategie zarządzania stresem;

Wykłady otwarte w latach 2018-2022

–

Tradycją WSGE jest organizacja wykładów otwartych dla szerokiego grona

–

09.04.2021 r. – dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM, Dziedziczenie cyfrowe;

odbiorców. Są nimi nie tylko studenci polsko i anglojęzyczni WSGE, ale także

–

7 – 11.12.2021 r. – Irvin Faniko, PhD–University College of Wisdom of

pedagoga szkolnego;

otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym między innymi: uczniowie szkół
średnich, rodzice, nauczyciele i przedsiębiorcy, przedstawiciele świata na-

28.01.2021 r. – Emilia Durka, Kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy

Tirana, Some basic notions and principles of Roman law in the contemporary age;
–

11 – 12 .04.2022 r. – dr Emine KARAÇAYIR from ‘Karamoğlu Mehmetbey

uki i administracji. Wszystkie one dotyczą aktualnych i ważkich problemów

Üniversitesi, Turkey, – „Financial planning and investment, financial

społeczno-gospodarczych, na pograniczu kilku dyscyplin naukowych, którym

markets and institutions, financial markets and institutions in Turkey” ;

poświęcone są także badania realizowane w Uczelni.

–

24 – 27.05.2022 r. – Assist. Professor Fatma Okur Çakıcı – Karamanoğlu
Mehmetbey University, Turkey, Political Science;

Wykaz wykładów zrealizowanych w latach 2018 – 2022

–

Mehmetbey University, Organizational justice;
–

–

14 – 16.06.2018 r. – prof. Peter Terem, Matej Bel University in Banska
Bystrica, The importance of international organizations and alliances,

–

01 – 04.05.2018 r. – dr Faruk Turk – Karamanoglu Mehmetbey University,

–

25 – 27.04.2018 r. – Mr Serkan Boyraz and Mr Ertan Altınsoy Aksaray

–

28 – 29.10. 2019 r. – prof. Şebnem ADA from Karamanoglu Mehmetbey
University Independent Auditing in Turkey;

90

13 – 15.06.2022 r. – prof. Ali Ayata from Karamanoglu Mehmetbey
University, Turkey, EU’s Neighborhood Enlargement Policy;

–

13 – 15.06.2022 r. – Assoc. Prof. Yigit Anil Guzelipek from Karamanoglu
Mehmetbey University, Turkey, Political History in the 20. Century;

University, Current issues and methods on language teaching;
–

23 – 25. 05.2022 r. – Mr Talip Arsu, PhD from Aksaray University, Turkey,
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods;

Teaching English as a second language;
–

25.05. – 2.06. 2022 r. – Mr Mehmet Ali Mersin, PhD. from Aksaray
University, Turkey Mathematics and computer science;

Presidency of the Council of the EU in the second half of the year of 2016;
–

23 – 27. 05.2022 r. – Prof. Necmi Düşünceli from Aksaray University,
Turkey, Polymeric materials and their mechanical properties;

Slovakia’s foreign policy and security ties to USA, The EU’s directions and
the role of Slovakia, Cooperation of V4-Visegrad Group in the EU, The Slovak

24 – 27. 05.2022 r. – Assoc. Professor A. Burhan Çakıcı – Karamanoğlu

–

27 – 30.06.2022 r. – Müge Sağlam Bezgin PhD. from Karamanoglu
Mehmetbey University, Turkey, Business finance.
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BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
w przystosowaniu się do wymagań stawianych zarówno przez polskiego jak
i europejskiego ustawodawcę. Zaś życzeniem władz Uczelni jest ciągłe posze-
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rzanie granic zasięgu Uczelni i tym samym docieranie z ofertą edukacyjną
do najdalszych zakątków świata.

Biuro Współpracy Zagranicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej przykłada szczególną wagę
do umiędzynarodowienia procesu kształcenia, a także dywersyfikacji kierunków
pozyskiwania kandydatów na studia. W ciągu 10-letniej działalności Biura
Współpracy Zagranicznej WSGE rekrutowało przede wszystkim studentów
pochodzących z Azji, w tym krajów takich jak Indie, Nepal, Pakistan, Sri-Lanka,
Bangladesz, a także Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. W ostatnich latach zdecydowanie zwiększył się udział studiujących osób pochodzących z krajów afrykańskich, w tym przede wszystkim Rwandy, Kenii, Nigerii, Wybrzeża Kości
Słoniowej czy Kongo. Studia w języku angielskim prowadzone są na kierunku
Zarządzanie, w tym przede wszystkim na specjalnościach MBA i BBA, a także
Hospitality and Tourism Management. Kierunki te zdaniem władz Uczelni
w największym stopniu dają zagranicznym studentom WSGE możliwość odnalezienia zatrudnienia w Polsce, czy Europie, a przede wszystkim zwiększają ich
szanse na zrobienie kariery na rodzimym rynku pracy. Wartym podkreślenia
jest fakt ogólnego zadowolenia studentów zagranicznych ze sprawnego działania nauczania zdalnego w WSGE, które umożliwia im także uczestnictwo
w zajęciach, gdy oczekują jeszcze na wynik aplikacji wizowej. Głównym wyzwaniem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w obszarze studiów międzynarodowych jest proces poszukiwania odpowiednich kandydatów na studia,
którzy sprostają wysokim wymaganiom wizowym Strefy Schengen. Stała obecność cudzoziemców na liście osób przyjętych na studia oraz nieprzerwane
prowadzenie studiów w języku angielskim świadczy o umiejętnościach WSGE
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ERASMUS+
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Erasmus+
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi uczestniczy w programie Erasmus (wcześniej Socrates-Erasmus, następnie LLP
Erasmus, Aktualnie Erasmus+) od 2004 roku.
WSGE poczyniła ogromne postępy na arenie uczelni międzynarodowych,
swoje działania koncentruje na nawiązywaniu współpracy ze uczelniami–
odpowiednikami zarówno z krajów UE, jak i spoza UE. Strategia umiędzynarodowienia polega na rozszerzaniu partnerstwa z interesariuszami zarówno
w UE, jak i na całym świecie w zakresie mobilności studentów i pracowników,
opracowywania programów nauczania, sojuszy wiedzy, prowadzenia wspólnych badań, publikowania wyników badań i tworzenia wspólnych inicjatyw.
Dlatego ściśle współpracujemy z Narodową Agencją Programu Erasmus+, aby
zapewnić naszym studentom i pracownikom niezbędne informacje i pomoc
w tym zakresie.
Ponadto jednym z celów stawianym przez kadrę kierowniczą WSGE jest
zwiększenie liczby studentów zagranicznych. Co więcej, ponieważ językiem
wykładowym i administracji jest polski i angielski, nasza uczelnia dba o to,
aby każdy przyjeżdżający student otrzymał wymagane wsparcie, aby w pełni
wykorzystać czas studiów.
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JUBILEUSZ 20 LAT WSGE
WSGE przywiązuje dużą wagę do oferowania możliwości szkoleniowych
naszym studentom. Każdy student otrzymuje pełne wsparcie w zakresie możliwości wyjazdu za granicę. WSGE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pomyślne wdrożenie Procesu Bolońskiego w naszej instytucji. System punktacji
ECTS jest stosowany na Uczelni, co zapewnia przejrzystość i pełne uznanie
w instytucjach szkolnictwa wyższego.
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Każdy z 5 priorytetów Agendy Modernizacyjnej UE stanowi podstawę strategii
modernizacji i rozwoju WSGE, które można prześledzić na stronie internetowej. WSGE jest świadoma Strategii Europa 2020 i uważa za konieczne i ważne
uczestnictwo w programie Erasmus+, co z kolei ma mieć pozytywny wpływ na

Biuro Karier

jakość i możliwości modernizacyjne naszej instytucji.
Priorytet 1: WSGE uważa za konieczne, aby studenci i naukowcy angażowali
się w międzynarodowe programy studiów/szkolenia, co z kolei pomaga naszej

Uczelnia prowadzi Biuro Karier, zadaniem którego jest śledzenie losów absol-

instytucji w opracowaniu strategii modernizacji. Dzięki udziałowi w programie

wentów po zakończeniu studiów, między innymi pod kątem ich przygotowania

Erasmus+ WSGE, które oferuje wszystkie swoje kursy w języku angielskim i ma

do wykonywanego zawodu, stopnia aktywizacji zawodowej oraz zgodności

już silne powiązania z sektorami biznesu ma na celu przyciągnięcie większej

wykształcenia z wykonywanym zawodem. Absolwenci WSGE zatrudniani są

liczby studentów i naukowców z całej Europy i sąsiednich regionów do studio-

w jednostkach administracji publicznej, placówkach oświatowych, organach

wania i pracy w naszej instytucji.

i agencjach bezpieczeństwa, a także w sektorze prywatnym, placówkach edu-

Priorytet 2: WSGE koncentruje się na oferowaniu wysokiej jakości edukacji/
szkolenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy w regionie.
Priorytet 3: WSGE zdaje sobie sprawę z faktu, że działania związane z mobilnością edukacyjną oraz transgraniczne partnerstwa pomiędzy uczelniami
a przedsiębiorstwami, pozwalają na wysokiej jakości i zrównoważoną interakcję,
co z kolei pozytywnie wpływa na jakość naszej edukacji.

kacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Efektem kształcenia WSGE
jest także samodzielność w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej.
Uczelnia przygotowuje ofertę dokształcania dla absolwentów, m.in. poprzez
szkolenia, kursy, studia podyplomowe czy targi pracy.
Innym rodzajem podtrzymywania kontaktów z absolwentami, jest organizacja różnych wydarzeń, w tym bali absolwentów, dzięki czemu są oni infor-

Priorytet 4: WSGE współpracuje z lokalnym sektorem biznesu i służy lo-

mowani o aktualnej działalności Uczelni i najważniejszych wydarzeniach z jej

kalnej gospodarce, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy w regionie.

życia. Kierownikiem Biura Karier jest socjolog dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel.

Zobowiązuje się również do uczestniczenia w sojuszach wiedzy i partner-

Kolejnym obszarem działania Biura Karier jest monitorowanie jakości kształ-

stwach strategicznych w krajach objętych programem, a także do moderniza-

cenia w WSGE na wszystkich kierunkach studiów. W ramach tej procedury

cji i usprawnienia swojego programu nauczania, poprzez włączenie wyników

Biuro przeprowadza dwa razy w roku ankietę oceny wykładowców i raz w roku

badań naukowych i innowacji do swojego programu nauczania.

ankietę oceny administracji. Wnioski z przeprowadzonych badań są wykorzy-

Priorytet 5: Program pozwoli naszej instytucji wzmocnić zarządzanie poprzez promowanie bardziej efektywnego systemu zarządzania funduszami

stywane do doskonalenia jakości kształcenia, jak również poziomu obsługi
tego procesu w Uczelni.

i zasobami ludzkimi.
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INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA I NAUKOWA
siedem nowoczesnych multimedialnych sal i auli dydaktycznych, w tym: sala
nr 23 (25 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer); sala nr 20 (40
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miejsc siedzących tablica multimedialna, komputer); sala nr 19 (40 miejsc siedzących tablica multimedialna, komputer); sala nr 34 a (30 miejsc siedzących,
tablica multimedialna, komputer); sala nr 34 b (40 miejsc siedzących, tablica
multimedialna, komputer); sala nr 15/16 (80 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer, zestaw audio); sala nr 31 – laboratorium informatyczne
(15 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer); ponadto znajduje

Infrastruktura dydaktyczna
i naukowa

się tu również biblioteka z czytelnią. W budynku zapewniono stały dostęp do
bezprzewodowego internetu. Studenci mają także otwarty dostęp do pięciu
komputerów w bibliotece.
Drugim budynkiem, o łącznej powierzchni 550 m2, jest trzykondygnacyjny
budynek położony przy ul. Skorupki 2, oddany do użytkowania w 2015r. Znajduje

W chwili obecnej Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi swoją
działalność statutową w kompleksie składającym się z trzech budynków.

się w nim osiem sal dydaktycznych, w tym sala nr 1 (28 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer); sala nr 3 (65 miejsc siedzących, tablica multi-

We wrześniu 2011 r. oddano do użytkowania trzykondygnacyjny budynek

medialna, komputer); sala nr 13 (27 miejsc siedzących, tablica multimedialna,

położony przy ul. Sienkiewicza 4 o łącznej powierzchni 1350 m2. W budynku

komputer); sala nr 15 (55 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer);

tym mieści się siedziba władz uczelni wraz z administracją, ponadto znajduje

sala nr 16 (48 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer); sala nr 21

się sala Senatu (30 miejsc siedzących, tablica multimedialna, komputer) oraz

(35 miejsc siedzących tablica multimedialna, komputer); sala nr 22 (24 miejsca
siedzące, tablica multimedialna, komputer); sala nr 23 (30 miejsc siedzących,
tablica multimedialna, komputer).
Trzecim obiektem, w którym także planowane są wykłady z kierunku
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, o łącznej powierzchni 480 m2, jest dwukondygnacyjny budynek położony przy ul. Sienkiewicza 9, oddany do użytkowania
latem 2017 r. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych, w tym sala nr 1 (39 miejsc
siedzących, tablica multimedialna, komputer); sala nr 3 (54 miejsca siedzące,
tablica multimedialna, komputer); sala nr 4 (22 miejsca siedzące, tablica multimedialna, komputer); sala nr 5 (38 miejsc siedzących, tablica do projektora,
komputer, rzutnik); sala nr 6 (40 miejsc siedzących, tablica multimedialna,
komputer) oraz dodatkowo pomieszczenie socjalne i archiwum. W każdym
z pomieszczeń zapewniony jest dostęp do urządzeń multimedialnych oraz stały
dostęp do Internetu.
Ze względu na studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia wprowadziła
udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia sal dostosowanych do
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potrzeb tych osób, w postaci podjazdów do budynków, sal wykładowych na

związane z realizacja programu Erasmus: MT+, on-line FRSE, OLS, systemy

parterze (5 sal), możliwości korzystania z klawiatur do komputera dla osób

związane z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce: POL-on, OSF

niedowidzących i słabowidzących, notesu brajlowskiego z syntezatorem mowy,

OPI, Repozytorium, MEWA, SOWA i inne.

drukarki brajlowskiej, Prisma–stacjonarnego powiększalnika pisma, urządzenia zastępującego mysz komputerową.

Z myślą o kierunku Pedagogika uczelnia zakupiła program PRAKSJA, który
wspiera terapię afazji, dyzartrii, porażenia nerwu twarzowego i ćwiczenia emisji

Budynki Uczelni są otoczone dużymi, dobrze zagospodarowanymi i ogro-

głosu. Program zawiera ok. 400 filmów i 300 ćwiczeń specjalne dobranych

dzonymi placami. Na posesjach znajdują się: nieodpłatne parkingi dla pracow-

do usprawniania mowy osób z zaburzeniami afatycznymi i dysartrycznymi.

ników uczelni i studentów, boisko sportowe oraz miejsce do odpoczynku przy

Dodatkowo studenci w ramach korzystania z czytelni w bibliotece mogą ko-

stołach i ławach ogrodowych.

rzystać z programu nauczania języków SITA (m.in. angielski, włoski, niemiecki,
hiszpański).
WSGE przykłada szczególną wagę do rozwijania kompetencji studentów i w tym kierunku przebiegał rozwój Uczelni od początku jej istnienia.
Kompetencje te kształtowane są m.in. dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych
metod i technik kształcenia, niezbędnych dla potrzeb kierunków studiów o profilach praktycznych, w tym narzędzia i techniki nauczania na odległość (zasoby
e-learningu). Uczelnia posiada wdrożony system informatyczny dedykowany
kształceniu na odległość. Zasoby e-learningu wykorzystywane są dla potrzeb
studiów niestacjonarnych wspomaganych e-learningiem oraz stanowią element
komplementarny, wykorzystywany na potrzeby studiów tradycyjnych. W przypadku realizacji zajęć za pomocą technik nauczania na odległość wykładowcy
WSGE korzystają także z rozwiązań interaktywnych. Jednym z takich rozwiązań
są tablice wirtualne, które są zainstalowane we wszystkich salach dydaktycznych Uczelni. W ramach pakietu Microsoft 365 przy realizacji zajęć na odległość
wykorzystywany jest pakiet rozwiązań Microsoft Teams. W ramach zespołów

Trzy budynki dydaktyczne umiejscowione są w Józefowie bardzo blisko trak-

wykładowcy, studenci i pracownicy uczelni mogą dzielić się swoim doświadcze-

cji komunikacyjnych tj. KM, SKM, ZTM oraz autobusowych linii prywatnych.

niem, komunikować się ze sobą, zadawać pytania dot. kwestii procesu dydak-

Budynki usytuowane są w trzech różnych miejscach odległych od stacji PKP

tycznego, brać udział w szkoleniach doskonalących warsztat dydaktyczny czy

Michalin (dzielnica miasta Józefów): budynek C i B – 1000 m, budynek SK – 270

korzystać z repozytorium wiedzy zawierającego materiały szkoleniowe (w tym

m. Natomiast budynki C i B (ul. Sienkiewicza 4 i 9) oddalone są od budynku SK

też nagrania ze zrealizowanych szkoleń, przewodniki dydaktyczne, instrukcje

(ul. Skorupki 2) o 700m.

step-by step, itp.).

W uczelni wykorzystywane są systemy informatyczne: USOS, baza studentów
proAkademia systemu APR z modułem Wirtualny Dziekanat, platforma e-learningowa moodle, myattendancetracker, system księgowy RAMZES, system
kadrowy RAKS, system biblioteczny BIBLIOTEKA oraz zewnętrzne: systemy
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BIBLIOTEKA
i wydawnictwa WSGE w środowisku naukowym oraz umożliwiła uzyskanie
wielu nowości wydawniczych. Obecnie nasz księgozbiór stanowi ok 27 tysięcy
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jednostek inwentarzowych, na które składają się książki, zeszyty naukowe,
albumy i zbiory specjalne w postaci płyt CD. W przeszklonych witrynach i na
regałach prezentowany jest dorobek Wydawnictwa WSGE oraz prenumerowane
czasopisma, które są w ten sposób łatwiej dostępne dla studentów.
W zbiorach znajdują się książki niezbędne do procesu dydaktycznego na
wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię. Gromadzimy
pozycje m.in. z pedagogiki, socjologii, psychologii, administracji, prawa, mar-

Biblioteka

bezpieczeństwa, ochrony środowiska. Wszystkie nasze zbiory są w pełni opracowane w programie bibliotecznym E-biblioteka, a katalogi są dostępne on-

W chwili powołania Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide

-line na stronie internetowej Uczelni. Każdy czytelnik może uzyskać zdalny

De Gasperi w Józefowie powstała również Biblioteka. Obecnie po dwudziestu

dostęp do swojego konta, złożyć zamówienie na książkę lub sprawdzić, jaki

latach działalności wciąż się rozwija, uzupełnia zbiory, nawiązuje współpracę

jest termin zwrotu. Użytkownicy Biblioteki mają możliwość korzystać z kursów

z partnerami, zachęca nowych czytelników do korzystania z jej zasobów oraz

językowych SITA (język angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpań-

promuje czytelnictwo, kulturę, cyfrowy świat informacji i naukę.

ski). Tradycyjne zbiory drukowane dopełniają zasoby elektroniczne w ramach

W latach 2003-2011 Biblioteka WSGE mieściła się w Józefowie przy ulicy

portalu IBUK Libra, w których zasobach jest około 600 tytułów elektronicz-

Sienkiewicza 2 w dość skromnych pomieszczeniach. Od września 2011 roku

nych, Biblioteka uzyskała także dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji

siedziba Biblioteki znajduje się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 4. W prze-

Naukowych ACADEMICA − programu realizowanego przez Bibliotekę Narodową

stronnym pomieszczeniu znajdują się nowoczesne przesuwne regały, które są

oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) − programu zakupu i udostępniania

w stanie pomieścić coraz zasobniejsze zbiory.

światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz

Miejsce to w pełni wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne
i cyfrowe udostępnia strefę czytelniczą dla studentów i dla kadry naukowo-dy-

danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.
W trosce o użytkowników z niepełnosprawnością, aby umożliwić im korzy-

daktycznej. Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe. Na terenie

stanie z zasobów bibliotecznych, zostały nabyte: dwie drukarki brajlowskie

całego kampusu akademickiego istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego

Embraille, jedna elektroniczna maszyna brailowska Perkins Smart Brailler

dostępu do Internetu.

oraz specjalne biurka z elektrycznie regulowaną wysokością. Nasza Uczelnia

Biblioteka jest jednostką pełniącą funkcję naukowo – dydaktyczną, posia-
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ketingu, zarządzania, hotelarstwa, stosunków międzynarodowych, historii,

dołączyła do projektu umożliwiającego studentom niewidomym, słabowi-

dającą bogaty i sukcesywnie zwiększający się księgozbiór, wzbogacany przez

dzącym i z innymi niepełnosprawnościami czytanie materiałów w formacie

książki pozyskiwane poprzez zakup własny, dary z innych bibliotek, stowa-

czarnodrukowym i nawiązała współpracę z Uniwersytetem Warszawskim

rzyszeń, fundacji, organizacji oraz od osób prywatnych, autorów jak również

jako uczelnią partnerską. W ramach współpracy możliwe jest korzystanie

z wymiany publikacji z innymi uczelniami. Przez 20 lat działalności udało nam

z zasobów zgromadzonych przez inne uczelnie, jak również udostępnianie

się nawiązać współpracę w zakresie wymiany publikacji własnych z ponad 50

w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej materiałów zaadaptowanych na potrzeby

bibliotekami w całej Polsce. Współpraca ta pozwoliła na promocję biblioteki

własne studentów.
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Biblioteka posiada swoje miejsce na internetowej stronie Uczelni oraz aktywnie uczestniczy w promocji czytelnictwa w mediach społecznościowych na

20

Facebooku, Instagramie i Twiterze.
Przestrzeń biblioteki z tak obszerną i wielowymiarową dostępnością do zasobów nauki, zachęca do jej odwiedzania i zdobywania szerokiej oraz aktualnej
wiedzy, a życzliwi pracownicy tego miejsca zawsze służą pomocą czytelnikom.
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EUROFUR

Międzynarodowa Grupa Badawcza EUROFUR założona, z inicjatywy WSGE,
w lipcu 2020 r. jest platformą wymiany efektów naukowych i współpracy naukowej o charakterze interdyscyplinarnym oraz wdrażania osiągnięć naukowych
wypracowanych w poszczególnych ośrodkach badawczych skupionych w tej
grupie.
Utworzenie wielonarodowościowej grupy badawczej jest wyrazem troski
przedstawicieli świata nauki o przyszłość Europy, poszczególnych państw
i wspólnot lokalnych. Wspólne działania badawcze pozwolą na niezwłoczne
reagowanie na problemy wynikające z szybko zachodzących zmian we współczesnym świecie. Wspólne przedsięwzięcia będą zmierzały nie tylko do wzajemnego informowania się o nowych problemach, ale przede wszystkim możliwych
sposobach ich rozwiązania. Badawcza integracja europejskich środowiska akademickich pozwoli na przeciwdziałanie ich marginalizacji przez amerykańskie
i azjatyckie centra badawcze.
Przyszłość Europy należy dostrzegać z perspektywy szans jej zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Członkowie grupy
EUROFUR opierają swoją działalność na wspólnych wartościach europejskich,
takich jak: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości, tolerancji, niedyskryminacji, sprawiedliwości, solidarności równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowanie historii i religii.
Grupa skupia się na badaniach naukowych oraz wymianie efektów tych
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badań i ich wdrażaniu z zakresu edukacji, praw człowieka, cyfryzacji, wyzwań

W dyskusji udział wzięli:

społeczno-gospodarczych. Grupa ta zrzesza instytucje i przedstawicieli świata

»

prof. Carmen Gullamon Lazaro – Jaume I University in Castellon (Spain),

nauki z Polski, Włoch, Hiszpanii, Albanii, Słowacji, Turcji, Litwy, Węgier, Ukrainy

»

prof. Jose Luis Zamora Manzano – University of Las Palmas De Gran

i Bułgarii.

Canaria (Spain),
»

prof. Rosa Indellicato and prof. Salvatore Parente – Aldo Moro
University in Bari (Italy),

»

prof. Barbara Borillo – Aldo Moro University in Bari (Italy),

»

Bilal Kalkan PhD & Berivan Saltik PhD – Adıyaman Üniversitesi
(Turkey),

–

»

Artur Banaszak M.A. – WSGE University in Jozefow (Poland) ,

»

prof. Bronislaw Sitek – SWPS University (Poland),

»

prof Ligita Simanskiene – Klaipeda University (Lithuania),

»

dr hab. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D. – Danubius University (Slovakia);

26 October 2021 – Migration problems – challenge for Turkey and European
Union, speaker: Hatice Gokce Demirel, Ph.D. i Assist. Prof. Dr. Zulfukar

Efektem pracy Grupy Eurofur jest teoretyczna i praktyczna analiza problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązania na przykładzie konkretnych

Aytaç KISMAN – Firaz University (Turkey);
–

24 November 2021 – Maritime nature and environmental challenges in re-

przypadków pochodzących z państw, z których pochodzą członkowie Eurofur.

gards to globalisation, speaker: assoc. prof. dr Rasa Viederyte – Klaipeda

W ten sposób tworzona jest paleta rozwiązań gotowych do wdrożeń. Najbardziej

University (Lithuania) ;

widocznym przykładem takiego wdrożenia było wystąpienie z 2021 r. przedsta-

–

21 December 2021 – Impact of Artificial Intelligence on Labor Conditions:

wiciela Turcji nt. uchodźców w Turcji. W ten sposób instytucje lokalne polskie

A Dark Future?, speaker: dr hab. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M. –

i litewskie miały okazję skorzystać z tureckich doświadczeń i przygotować się

Danubius University (Slovakia) ;

uprzedzająco do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

–

28 January 2022 – The Ombudsman in Albania. His institutional figure and
active role in the contemporary local reality, speaker: Ma. Irvin Faniko

Zorganizowane webinary i spotkania

Ph.D. Wisdom University (Albania);
–

17 March 2022 – Strengths and weaknesses of the Polish Local SelfGovernment in the 21st Century: Social Consultations at the Local Level,

–

15 February 2021 – The phenomenon of early school leaving, speaker: Rosa

speaker: prof. Edyta Sokalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Indellicato, PhD Aldo Moro University in Bari (Italy);
–

13 May 2021 – Environmental footprint methods – a tool to assess sustainability
of economic activities, speaker: Kęstutis Biekša, PhD – Klaipeda University;

–

20 September 2021 – ICT tools and e-learning during the Covid pandemic,
moderator: prof. Jose Luis Zamora Manzano & prof. Carmen Gullamon Lazar
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KALENDARIUM
–

Rok akademicki 2019/2020 – rozpoczęcie kształcenia na jednolitych
studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wcze-
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snoszkolna.
–

Wrzesień 2019 r. – praktyczne wdrożenie założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku tzw. „Konstytucji dla nauki”.
Wprowadzono zmianę struktury uczelni: zlikwidowano podział na wydziały, WSGE stała się uczelnią bezwydziałową. Wydział Zamiejscowy
w Mińsku Mazowieckim stał się Filią.

Kalendarium
Kalendarium prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia Uczeni w latach

2020
–

29 września 2020 r. – uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów na
kierunku Pedagogika na studiach I stopnia o profilu praktycznym.

–

Grudzień 2020 r. – powołanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Do

2018−2022. Są to wydarzenia mające istotny wpływ na rozwój i działalność pla-

jego zadań należy m.in.: podejmowanie działań zmierzających do li-

cówki naukowej. Z wydarzeniami wcześniejszymi można zapoznać się w książce

kwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami

15 lat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

udział w życiu społeczności akademickiej lub utrudniających kształcenie się; integracja studentów z niepełnosprawnościami; promowanie

2018
–

WSGE jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, w tym

Kwiecień 2018 r. – studenci międzynarodowi WSGE uczestniczyli

w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. po-

w Kafeterii Wielokulturowej w Wawerskim Centrum Kultury.

przez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w WSGE
dla osób z niepełnosprawnościami); kształtowanie postaw środowiska

2019
–

akademickiego wobec osób z niepełnosprawnościami.

Lipiec 2019 r. – wrzesień 2020 r. – wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu

2021

Obsługi Studiów – kompleksowego narzędzia informatycznego służącego
do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej , w celu podniesienia

Marzec 2021 r. – WSGE otrzymuje ERASMUS CHARTER FOR HIGHER

jakości obsługi studentów, zachowania wysokiego standardu obsługi infor-

EDUCATION 2021-2027–międzynarodową akredytację uprawniającą do

matycznej oraz sprawności technicznej, pozwalającej na przystosowanie

uczestniczenia w programie Erasmus+ oraz innych inicjatywach organi-

WSGE do oczekiwań studentów i pracowników oraz standardów panujących

zowanych przez Komisję Europejską.

w polskim środowisku akademickim. USOS pełni rolę centralnego punktu
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–

–

28 sierpnia 2021 r. – zorganizowanie rajdu rowerowego i charytatyw-

gromadzenia informacji z całej Uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie

nego pikniku rodzinnego WSGE. Na pikniku gościliśmy grupę p®oj3©t!,

studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na

śpiewano wspólnie piosenki Disney’a, były liczne zabawy i atrakcje dla

efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych a także centralną

najmłodszych, stoisko z tworzeniem świec zapachowych, zajęcia fitness,

autoryzację studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni.

kiermasz książki i inne.
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KALENDARIUM

2022
–

Luty 2022 – bal dla studentów, absolwentów oraz pracowników administracyjnych i naukowych Uczelni.

–

Kwiecień 2022 r. – otrzymanie certyfikatu ISO 2018:21001 Systemu
Zarządzania Organizacją Edukacyjną.

–

3 czerwca 2022 r.– WSGE podpisuje Deklarację Społecznej Odpowiedzialności
Uczelni, zobowiązując się do uwzględniania i stosowania zasad społecznej
odpowiedzialności oraz dbania o wszechstronny rozwój we wszystkich
obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy. DSOU powstało z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
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WSPOMNIENIE O ZMARŁYCH
obronił stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy Kryminologiczne

20

LAT

i kryminalistyczne aspekty rozbojów na Opolszczyźnie, przygotowanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Hanauska. W kwietniu 1990 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 Organizacja i funkcjonowanie policji
państw kapitalistycznych w systemie obrony kraju, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 1986 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu

Wspomnienie o zmarłych

Odrodzenia Polski.

Dr Tadeusz Graca, prof. WSGE

W niniejszej księdze w sposób szczególny wspominany zmarłych. Wszyscy

Rektor WSGE w latach 2014 – 2020 oraz Prorektor do spraw studenckich,

oni przyczynili się do rozwoju naszej Uczelni i zapisali się w jej historii i chociaż

kształcenia poza siedzibą i współpracy z otoczeniem. Studiował pedagogikę

pożegnaliśmy ich w życiu doczesnym, to w naszej pamięci i sercach pozostaną

w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. W 1989 r. obronił pracę doktor-

na zawsze. Ich sylwetki prezentujemy poniżej.

ską pt. Psychologiczne uwarunkowania zaangażowania społecznego podchorążych,
napisaną pod kierunkiem płka doc. dra hab. Pawła Boeslera. Jego główne zaintere-

Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski

sowania i prace naukowo-badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związa-

Autorytet z zakresu prawa karnego, Rektor WSGE w latach 2002-2006. Prof.

nych z: edukacją całożyciową, andragogiką, psychospołecznymi i strukturalnymi

Stanisław Pikulski studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

uwarunkowaniami procesów edukacyjnych i wychowawczych, etyką zawodową

Jagiellońskiego w Krakowie, zdobywając tytuł magistra prawa. W 1981 r., na ma-

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychodydaktycznymi prawami ucze-

cierzystym wydziale, obronił napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Hanauska,

nia się i nauczania w warunkach e-edukacji. Współorganizator pierwszych edycji

pracę doktorską pt. Przestępstwa szpiegostwa. W teorii i praktyce. W 1991 r. uzy-

Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, inicjatywy Lokalnego Ożywienia

skał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego

Gospodarczego oraz inicjator powołaniu do życia Rady Patronackiej Uczelni.

materialnego i kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy
pt. Zabójstwo z zazdrości. W 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał
Mu tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych.

Prof. dr hab. inż. Roman Kulczycki
Nauczyciel akademicki WSGE na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne; specjalista z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa państwa,

Prof. ndzw. dr hab. Wincenty Bednarek
Rektor WSGE w latach 2007-2013. Prof. Wincenty Bednarek, wybitny nauko-

112

dowodzenia wojskami, informatyki, obronności państwa, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pomysłodawca oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa

wiec w dziedzinie prawa administracyjnego, autor wielu publikacji poświęconych

Transgranicznego WSGE. Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu,

administracji, Policji, bezpieczeństwu wewnętrznemu RP. W 1960 uzyskał dy-

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Radiotechnicznej

plom magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972

w Charkowie. Pracę doktorską obronił w 1972 roku, habilitacyjną w 1980 roku,
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a tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1986 roku. Inicjator wielu tematów

Mgr Arun D’Souza

badawczych, kierownik prac naukowo-badawczych o randze resortowej, a także

Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów. Nauczyciel akademicki WSGE

krajowej. Członek zespołu ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa powołanego

dla studentów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie; absolwent studiów

przez Ministra Nauki i Informatyzacji. Główny autor pierwszego w RP uni-

magisterskich w zakresie handlu na Uniwersytecie w Bombaju; zawodowo

kalnego programu studiów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego. Inicjator

związany z Volvo Group, Volvo Poland Sp. z o.o. oraz Citi Handlowy (wcześniej:

oraz autor komputerowego systemu informacyjnego wspomagania kierowania

Bank Handlowy w Warszawie).

bezpieczeństwem państwa – WSIŁA.

Prof. 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.

Dr 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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