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To eks pe ry ment, któ ry się udał – pod su mo wy -
wał w 2017 ro ku 20 lat funk cjo no wa nia w pol -
skim sys te mie edu ka cji pu blicz nych uczel ni za -
wo do wych prof. Wi told Stan kow ski, 
ów cze sny prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to -
rów Pań stwo wych Szkół Za wo do wych. I choć 
ze skraj ny mi opi nia mi o ich miej scu, ro li i po -
trze bie ist nie nia w sys te mie pol skiej edu ka cji 
uczel nie za wo do we spo ty ka ją się od po cząt ku, 
w ostat nich la tach zo sta ły do ce nio ne. W 2018 
ro ku mi ni ster na uki Ja ro sław Go win za pew -
niał w trak cie de bat nad Kon sty tu cją dla Na uki, 
że PWSZ ma ją trwa łe miej sce na ma pie pol skie -
go szkol nic twa wyż sze go, a ich mi sji nie na le ży de -
pre cjo no wać. Ale rów nież ape lo wał: PWSZ mu -
szą zde cy do wać, czy le piej dla nich wal czyć 
o pry mat naj lep szej w Pol sce wyż szej szko ły za wo -
do wej, czy zaj mo wać ostat nie miej sca w ran kin -
gach uczel ni aka de mic kich i uni wer sy tec kich.  

Ten dy le mat bę dzie się roz strzy gał w naj bliż -
szych la tach. Obec nie pu blicz nych uczel ni stric -
te za wo do wych jest 31. To szko ły wyż sze dzia -
ła ją ce w mniej szych mia stach, któ re re ali zu ją 
kształ ce nie o pro fi lu prak tycz nym we współ -
pra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym. 
Ta gru pa uczel ni sto sun ko wo mło dych – naj -
star sza PWSZ w Tar no wie ma 22 la ta – które 
dy na micz nie roz wi ja ją się i dzię ki te mu umoż li -
wiają lo kal nej mło dzie ży zdo by cie wyż sze go 
wy kształ ce nia po łą czo ne go z wy so ki mi kwa li fi - <

 KSZTAŁCIĆ PRA KTYCZNIE
MISJA:


PU BLICZ NE UCZEL NIE  
ZA WO DO WE MA JĄ JUŻ SWO JE 
OKRE ŚLO NE MIEJ SCE I RO LĘ 
DO WY PEŁ NIA NIA W SYS TE MIE 
SZKOL NIC TWA WYŻ SZE GO, 
DO CZE GO DO SZŁY  
PO PO NAD DWU DZIE STU  
LA TACH ROZ WO JU.

Blisko 50 tysięcy studentów kształci się  
w 32 uczelniach należących do Konferencji 
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. 
PUZ-y to szkoły wyższe działające przede 
wszystkim lokalnie, przygotowujące 
fachowców potrzebnych na miejscowym 
rynku pracy, silnie zrośnięte z otoczeniem 
gospodarczym i społecznym.  
I takie właśnie mają być. 

Studentki PWSZ w Pile



„szko ła za wo do wa”, co wy ni ka z my le nia ich 
z daw ny mi za wo dów ka mi w oświa cie.  

 
Jak da le ko „od du cha” 

Od chwi li po wsta nia pierw szych PWSZ 
w 1998 ro ku kształ ce nie pro wa dzo no w for -
mie spe cjal no ści za wo do wych z obo wiąz ko -
wą 15-ty go dnio wą prak ty ką za wo do wą, co da -
wa ło uczel niom du żą ela stycz ność 
w do sto so wy wa niu pro gra mów i me tod 
kształ ce nia do po trzeb lo kal nych ryn ków pra cy. 
Ab sol wen ci otrzy my wa li dy plom li cen cja ta lub 
in ży nie ra w za kre sie spe cjal no ści, a nie kie run -
ku stu diów. 

Ale już od 2001 ro ku roz po czę ło się od cho -
dze nie od tej spe cy fi ki, czy „du cha”, jak czę sto 
pi szą eks per ci, pierw szej usta wy. W opra co wa -
niu „Pań stwo we Wyż sze Szko ły Za wo do we 
stan de le ge la ta i de le ge fe ren da” z 2017 r. dr 
Ro bert Mu siał kie wicz, dr hab. Piotr Za -
ricz ny, dr Ar tur Zim ny przy po mi na ją, że 
usta wa z 2001 ro ku o zmia nie usta wy o szkol nic -
twie wyż szym, usta wy o wyż szych szko łach za wo -
do wych oraz zmia nie nie któ rych in nych ustaw, 
wpro wa dzi ła we wszyst kich jed nost kach szkol nic -
twa wyż sze go kształ ce nie w ra mach kie run ków, 
zmu sza jąc PWSZ do przy po rząd ko wa nia pro wa -
dzo nych spe cjal no ści do kie run ków stu diów, a na -
stęp nie do kształ ce nia w ra mach tych kie run ków, 
z ko niecz no ścią peł ne go wdro że nia stan dar dów 
kształ ce nia opra co wa nych przez Ra dę Głów ną 

Szkol nic twa Wyż sze go. Tak zo stał usu nię ty je den 
z istot nych ele men tów, któ ry wy róż niał uczel nie 
za wo do we, przy du żej re zer wie, a na wet nie chę ci 
śro do wi ska aka de mic kie go do te go ty pu szkół.  

W ko lej nym eta pie ujed no li ca nia kształ ce nia 
na po zio mie wyż szym – w usta wie Pra wo 
o szkol nic twie wyż szym z 2005 ro ku obej mu ją cej 
ca ły sys tem szkol nic twa wyż sze go w Pol sce, 
PWSZ do sta ły moż li wość ubie ga nia się o stu dia 
ma gi ster skie (wcze śniej nie ak cep to wa ne go 
przez usta wo daw cę), two rze nie pod sta wo -
wych jed no stek or ga ni za cyj nych (wcze śniej nie -
osią gal nej struk tu ry wy dzia ło wej), oraz moż li -
wość pro wa dze nia ba dań na uko wych, ja ko 
ele men tu za pew nie nia ja ko ści kształ ce nia. 
W kon se kwen cji zrów na no wa run ki kształ ce nia 
na stu diach pierw sze go stop nia we wszyst kich 
uczel niach oraz za pew nio no ab sol wen tom pu blicz -
nych uczel ni za wo do wych droż ność kształ ce nia, 
czy li po dej mo wa nia stu diów dru gie go stop nia we 
wła snych ośrod kach. Zda niem czę ści rek to rów 
PWSZ re zul ta tem tych zmian by ło po wol ne za tra -
ca nie idei kształ ce nia za wo do we go przez te uczel -
nie – pi szą au to rzy eks per ty zy, choć do da ją, że 
by li rów nież zwo len ni cy ta kie go roz wią za nia.  

Pod czas kon fe ren cji z oka zji 10-le cia pań -
stwo wych wyż szych szkół za wo do wych w Pol -
sce w czerw cu 2008 ro ku, któ ra od by ła się 
w sej mie, wy la ły się zbie ra ne przez la ta emo -
cje. Prof. An drzej Ko la sa, wów czas prze -
wod ni czą cy KRePSZ, opi su jąc kształ to wa nie 
się re gu la cji praw nych do ty czą cych tych szkół, 
pod kre ślał, że cią głe prze ści ga nie się w po my -
słach, jak utrud nić roz wój PWSZ, a by ło ich 
w dzie się cio let niej hi sto rii wie le, pod wa ża za -
ufa nie do nich za rów no mło dzie ży, jak i pra -
cow ni ków. – To zro zu mia łe, że nikt nie chciał by 
wią zać swo ich ży cio wych pla nów z uczel nia mi, 
któ rych byt jest cią gle za gro żo ny – pod kre ślał. 
A prof. To masz Win nic ki, ho no ro wy prze -
wod ni czą cy KRePSZ, w wy stą pie niu: Cięż ki po -
ród i trud ne dzie ciń stwo pań stwo wych wyż szych 
szkół za wo do wych – im pre sje nie in sty tu cjo nal ne, 
wy li czał pię trzą ce się przed ini cja to ra mi two -
rze nia pu blicz nych wyż szych szkół za wo do -
wych pro ble my po waż ne i mniej po waż ne, jak 
ten o pro po zy cjach, aby rek to rów szkół li cen -
cjac kich prze mia no wać na dy rek to rów, a już 
na pew no nie po win no się ich ty tu ło wać Ma gni fi -
cen cjo i ze zwa lać na okry cie ra mion gro no sta ja mi, 
na wet kró li czej pro we nien cji, jak przed la ty pi sał 
w pi śmie uczel nia nym „Eu no mia” rek tor 
PWSZ w Ra ci bo rzu. Na tym fo rum prof. Win -
nic ki jesz cze raz pod kre ślał, że pu blicz ne wyż -
sze szko ły za wo do we peł nią waż ną mi sję edu -

ka cyj ną i spo łecz ną i po win ny umoc nić się, ja ko 
sta bil ny ele ment pierw sze go stop nia kształ ce -
nia, w pol skiej i eu ro pej skiej wspól nej prze -
strze ni wyż szej edu ka cji.  

Ale ta ju bi le uszo wa kon fe ren cja słyn na jest 
tak że z te go, że osta tecz nie pa dła tam ko lej -
na kon cep cja in spi ro wa na przez MNiSW do ty -
czą ca uczel ni za wo do wych – prze kształ ce nia 
PWSZ w sa mo rzą do we wyż sze szko ły za wo -
do we pod ku ra te lą mar szał ków wo je wództw. 
Ta ki po mysł zna lazł się w za ło że niach re for my 
szkol nic twa wyż sze go, opra co wa nych w la -
tach 2007-2008 przez ze spół ds. opra co wa nia 
za ło żeń re for my sys te mu szkol nic twa wyż sze -
go. I wła śnie pod czas ju bi le uszo wej kon fe ren cji 
rek to rzy osta tecz nie zmie rzy li się z tą kon cep -
cją, tłu ma cząc, że gro zi ło by to upad kiem wie lu 
uczel ni z po wo du nie do sta tecz nej ilo ści środ -
ków fi nan so wych i nie uwzględ nia nia przez wła -
dze po szcze gól nych wo je wództw za dań zwią -
za nych z ro lą tych uczel ni. Wy gra li, mi ni ster 
szkol nic twa wyż sze go Bar ba ra Ku dryc ka 
wy co fa ła się z tych za mia rów słyn nym już cy ta -
tem: Nie bę dę umie ra ła za PWSZ-y...  

 
Osa dzo ne w re aliach 

Po mi mo tych czę stych zmian praw nych i ko -
niecz no ści do sto so wy wa nia się do nich, pań -
stwo we wyż sze szko ły za wo do we „okrze pły” 
i usa mo dziel ni ły się, a więk szość z nich wy bra -
ła wła sne ścież ki roz wo ju, do sto so wa ne do ist -
nie ją cych moż li wo ści i ocze ki wań śro do wi ska. 
Jest to wi docz ne zwłasz cza w ze sta wie niach 
do ty czą cych ro sną cej in fra struk tu ry tych uczel -
ni. Cy to wa ni już au to rzy eks per ty zy o uczel -
niach za wo do wych zro bi li prze gląd te go sek to -
ra przez pry zmat fi nan so wy, w tym 
zre ali zo wa nych in we sty cji oraz środ ków po zy -
ska nych z fun du szy eu ro pej skich.  

Z ich ana li zy wy ni ka, że war tość na kła dów 
in we sty cyj nych w okre sie od 1999 do 2015 
ro ku wy nio sła 1 967,5 mln zł., a war tość 
pro jek tów in fra struk tu ral nych zre ali zo wa -
nych przez PWSZ-y do koń ca 2015 ro ku 
wy no si ła 1 353,3 mln zł, co sta no wi ło 4,4% 
war to ści klu czo wych in we sty cji w na ukę 
i szkol nic two wyż sze we wszyst kich uczel -
niach w kra ju. Naj wię cej środ ków pie nięż nych 
zo sta ło skie ro wa ny na in we sty cje w in fra struk tu -
rę to wa rzy szą cą (35%) oraz na in we sty cje w ob -
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ka cja mi spe cja li stycz ny mi bez ko niecz no ści wy -
jeż dża nia do du żych ośrod ków aka de mic kich. 
Więk szość uczel ni re ali zu je stu dia na I i II stop -
niu, czy li li cen cjac kie, in ży nier skie i ma gi ster -
skie (6 i 7 po ziom kwa li fi ka cji). W co raz więk -
szym stop niu uczel nie za wo do we re ali zu ją 
ba da nia na uko we we współ pra cy z prze my -
słem i in ny mi in sty tu cja mi. 

 
Na wy cią gnię cie rę ki 

Po wsta nie wyż szych szkół za wo do wych 
umoż li wi ła usta wa o wyż szych szko łach za wo -
do wych z 1997 ro ku. Ale o po trze bie ich utwo -
rze nia mó wi ło się już od 1994 ro ku, od kie dy 
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej roz po czę ło 
kon sul ta cje w spra wie no wej for mu ły stu diów 
wyż szych o pro fi lu za wo do wym i kształ cą cych 
na po trze by lo kal ne go ryn ku. Już wów czas wy -
wo ła ło to od dol ne ini cja ty wy o utwo rze niu wła -
snych ośrod ków aka de mic kich, głów nie przez 
mia sta wo je wódz kie o śred niej wiel ko ści, któ re 

zo ba czy ły w tym szan sę na za spo ka ja nie aspi ra -
cji śro do wisk lo kal nych, pro mo cję, wy do by wa -
nie po ten cja łu in te lek tu al ne go w lo kal nych spo -
łecz no ściach. By ły rów nież for mą re kom pen sa ty 
za utra co ny sta tus wo je wódz twa.  

Mi ro sław Hand ke, mi ni ster edu ka cji, 
za któ re go rzą dów po wstał ten typ uczel ni, 
pod czas po wo ła nia pierw szych dzie wię ciu we 
wrze śniu 1998 r. wy ja śniał: Praw da jest ta ka, że 
w Pol sce jest nie praw do po dob na nie rów ność 
szans w do stę pie do edu ka cji, co w re zul ta cie po -
wo du je re zy gna cję ze stu diów. Chce my więc upo -
wszech nić wyż sze wy kształ ce nie po przez zbli że -
nie uczel ni do miej sca za miesz ka nia. Wyż sze 
szko ły za wo do we speł nią ten cel. 

I ta kie by ły in ten cje ich po wo ła nia, zo sta ły spro -
fi lo wa ne ja ko uczel nie kształ cą ce w spe cjal no -
ściach za wo do wych, na po trze by lo kal nych ryn -
ków pra cy, ad re so wa ne do mło dzie ży 
w miej scach od da lo nych od du żych ośrod ków 
aka de mic kich i tej uboż szej, dla któ rych mia ły 

być „na wy cią gnię cie rę ki”, pierw sze go i naj czę -
ściej je dy ne go wy bo ru. Istot ne by ło więc wy -
rów na nie szans edu ka cyj nych tej mło dzie ży, ale 
tak że pod wyż sze nie kra jo we go współ czyn ni ka 
sko la ry za cji na po zio mie wyż szym oraz „za go -
spo da ro wa nie” wy żu de mo gra ficz ne go, tym bar -
dziej że ro sło wśród mło dzie ży bez ro bo cie.  

Od lat zwią za ny z PWSZ w Kro śnie prof.  
Ja nusz Gru cha ła, pro rek tor i przez dwie jej 
ka den cje rek tor, zwra ca uwa gę w pu bli ka cji 
Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści z 2019 r., że 
usta wa z 1997 r. do ty czą ca szkół wyż szych za -
wo do wych wpro wa dza ła do pol skie go szkol -
nic twa istot ne ele men ty pro ce su bo loń skie go 

na dwa la ta przed uchwa le niem de kla ra cji  
bo loń skiej, a tak że usta no wi ła kon went ja ko 
or gan ko le gial ny i Ko mi sję Akre dy ta cyj ną Wyż -
sze go Szkol nic twa Za wo do we go oraz pierw -
szą usta wo wo umo co wa ną ko mi sję akre dy ta -
cyj ną w Pol sce (pra wie pięć lat przed PKA).  
Jest rów nież zda nia, że za rów no na po zio mie 
le gi sla cji, jak i prak ty ki uczel nie te sta no wi ły 
waż ny etap w pro ce sie mo der ni za cji i po li gon 
do świad czal ny w kształ to wa niu no wo cze sne -
go sys te mu kształ ce nia na po zio mie wyż szym 
w Pol sce.  

Jed nak praw da jest też ta ka, że „mia ły 
pod gór kę”, mu sia ły zmie rzyć się z krzyw dzą -
cy mi ste reo ty pa mi, su ge ru ją cy mi, że są to 
uczel nie dla stu den tów mniej zdol nych, przy pi -
sy wa nia ne ga tyw nych ko no ta cji do okre śle nia 
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DWIE DROGI 
Zmiany statusu z uczelni zawodowych na akademickie 
dokonały dwie uczelnie zawodowe – PWSZ im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim, 
powołana w 1998 roku jako jedna z pięciu pierwszych 
wyższych szkół zawodowych w Polsce i PWSZ im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Kaliszu, założona w 1999 roku. W uzyskaniu statusu 
akademickiego każda z nich przyjęła inną drogę 
– w środowisku akademickim mówi się o drodze 
gorzowskiej, polegającej na regulacji bez uprzedniego 
spełnienia wymaganych warunków i dochodzenia 
do nich w określonym czasie, i tzw. drodze kaliskiej, 
polegającej na spełnieniu warunków określonych 
legislacyjnie, czyli uzyskaniu dwóch uprawnień 
doktorskich, niezbędnych do wystąpienia o zmianę 
statusu.  
Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim z dniem 1 września 2016 r. 
polegała na przyznaniu uczelni statusu akademii 
„na kredyt”, co umożliwia jej ubieganie się 
o uprawnienia akademickie i będzie stanowić impuls 
rozwojowy. Kluczowy w projekcie artykuł określa, że 
podstawowe jednostki organizacyjne akademii 
w terminie 3 lat od dnia jej utworzenia dostosują liczbę 
posiadanych uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora, czyli wymogów zawartych 
w ustawie o szkolnictwie wyższym.  
Na forum sejmowej komisji edukacji w marcu 2016 r. 
rektor uczelni Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 
wyjaśniała: Jako PWSZ osiągnęliśmy wszystko, co 
mogliśmy osiągnąć. Jedyną ścieżką dalszego rozwoju uczelni 
jest zmiana statusu z wyższej szkoły zawodowej 
na akademię. Prawo obecnie obowiązujące nie umożliwia 
nam dalszego rozwoju, co w wypadku regionu gorzowskiego 
byłoby dla niego bardzo niekorzystne.  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim została utworzona na podstawie ustawy 
z 13 maja 2016 r. w miejsce zlikwidowanej PWSZ im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 
W styczniu 2019 roku Akademia uzyskała prawo 
do doktoryzowania w dyscyplinie językoznawstwo. 
Obecnie procedowany jest kolejny wniosek o nadanie 
uprawnień do doktoryzowania w zakresie mechaniki 
i budowy maszyn.  
Kaliska PWSZ mogła starać się o przekształcenie 
w akademię dzięki spełnieniu formalnych wymogów, tj. 
uzyskaniu w 2019 roku prawa do nadawania stopnia 
naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne i doktora nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 
Starania o powołanie Akademii Kaliskiej trwały kilka lat. 
W 2020 roku zostały złożone w sejmie dwa projekty 
ustawy o powołaniu akademii, które prawdopodobnie 
miały być procedowane we wrześniu br. Jednak 
przekształcenie kaliskiej PWSZ w Akademię Kaliską im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nastąpiło 
wcześniej, 1 września 2020 roku, na mocy 
rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.  
Jednym z elementów, który przybliżył uczelnię 
do awansu, była czerwcowa wizyta ministra nauki 
Wojciecha Murdzka w kaliskiej uczelni. Podczas 
konferencji prasowej minister podkreślił, że uczelnia 
stawia sobie wysokie wymagania naukowe 
i dydaktyczne w jednoczesnej korelacji z potrzebami 
otoczenia gospodarczego.  
1 września 2020 roku, w dniu przełomowej daty 
w historii uczelni, jej rektor, prof. Andrzej Wojtyła 
zadeklarował, że powołanie Akademii Kaliskiej jest 
etapem w dążeniu do powołania Uniwersytetu 
Kaliskiego, perspektywy na wiele lat, do której uczelnia 
zmierza podążać.  
Rozwijanie uczelni w kierunku akademickim deklarują 
również inne uczelnie. Strategia PWSZ w Tarnowie 
jasno stwierdza, że dążeniem uczelni jest utworzenie 
Akademii Tarnowskiej, nowoczesnej uczelni 
akademickiej służącej w pierwszym rzędzie potrzebom 
miasta i regionu. 
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sza rze na uk tech nicz nych (22%). Naj więk si in -
we sto rzy to PWSZ w Cheł mie i PSW w Bia łej 
Pod la skiej, każ da uczel nia za in we sto wa ła w tym 
cza sie po nad 132 mln zł. In we sty cje o znacz nej 
war to ści prze pro wa dzi ły rów nież PPWSZ 
w No wym Tar gu, PWSZ w Le gni cy, PWSIP 
w Łom ży. Pro jek ta mi o naj więk szej war to ści by -
ły: stwo rze nie la bo ra to rium ba dań śro do wi sko -
wych Cen trum Stu diów In ży nier skich w PWSZ 
w Cheł mie (67,4 mln zł); roz wój in fra struk tu ry 
uczel ni wraz z ha lą la bo ra to ryj ną do no wo cze -
sne go prze twór stwa rol no -spo żyw cze go 
w PWSIP w Łom ży, (53,9 mln zł); bu do wa Cen -
trum Dy dak tycz no -Bi blio tecz ne go w PPWSZ 
w No wym Tar gu (46,4 mln zł); roz bu do wa kam -
pu su na po trzeby two rze nia Aka de mii Tar now -
skiej w PWSZ w Tar no wie (45,8 mln zł).  

Ob raz sek to ra pu blicz nych uczel ni za wo -
do wych do peł nia ją da ne na te mat war to ści 
środ ków po zy ska nych przez te uczel nie 
z fun du szy eu ro pej skich, któ re po zwo li ły 
na re ali za cję wie lu pro jek tów, w tym in we -
sty cyj nych. Na przy kład w la tach 2004-2013 
Pań stwo we Wyż sze Szko ły Za wo do we po zy -
ska ły ogó łem 875,6 mln zł środ ków unij nych, 
po cho dzą cych za rów no z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go (704,9 mln zł), jak 
i Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go (170,7 
mln zł), któ re po zwo li ły na zre ali zo wa nie 260 
pro jek tów w za kre sie na uki i edu ka cji, pra cy i in -
te gra cji spo łecz nej oraz ba dań, roz wo ju i in no -
wa cji, o łącz nej war to ści 1 245,4 mln zł. Naj -
więk szym be ne fi cjen tem tych środ ków by ła 
PWSZ w Cheł mie, po zy ska ła 109,3 mln zł na re -
ali za cję 16 pro jek tów. Zna czą ce środ ki fi nan so -
we za si li ły rów nież PWSIP w Łom ży, PWSZ 
w Su le cho wie i PSW w Bia łej Pod la skiej – każ da 
z tych uczel ni po zy ska ła po nad 60 mln zł.  
Łom żyń ska Pań stwo wa Wyż sza Szko ła In for -

ma ty ki i Przed się bior czo ści, dla miej sco wych 
„Pań stwów ka”, jed na z młod szych w gro nie 
uczel ni za wo do wych, jest dum na z czte rech 
neo mo der ni stycz nych bu dyn ków Wy dzia łu In -
for ma ty ki i Na uk o Żyw no ści z ha lą tech no lo gii 
żyw no ści, wy po sa żo ną w no wo cze sną apa ra -
tu rę, od da nych do użyt ku na 10-le cie uczel ni 

w 2013 ro ku. W tym sa mym cza sie uczel nia 
by ła oce nia na ja ko ca łość w gru pie na uk o ży -
ciu i zdo by ła ka te go rię na uko wą B, co wią za ło 
się z otrzy my wa niem środ ków bu dże to wych 
na ba da nia na uko we. Suk ces ten po wtó rzył 
w 2018 ro ku Wy dział Na uk Spo łecz nych i Hu -
ma ni stycz nych.  

PWSZ w Tar no wie – w ostat nich la tach uczel -
nia wy ko na ła ogrom ny wy si łek zmia ny pro fi lu 
kształ ce nia na prak tycz ny na wszyst kich kie run -
kach stu diów, utwo rze nia stu diów du al nych, 
uru cho mie nia i wdro że nia trzy mie sięcz nych, 
a od 2020/2021 ro ku aka de mic kie go – sze ścio -
mie sięcz nych prak tyk za wo do wych, a tak że do -
sto so wa nia pro gra mów stu diów do po trzeb 
sub re gio nu tar now skie go i kra ju. Obec nie kon -
cen tru je się na wy po sa że niu uczel ni w no wo -

cze sną apa ra tu rę, m.in. mo no pro fi lo we cen -
trum sy mu la cji me dycz nych, za kup apa ra tu ry 
po mia ro wej i ba daw czej do la bo ra to riów che -
micz nych i po li tech nicz nych, no we po miesz -
cze nia dy dak tycz ne i warsz ta to we dla kie run -
ków ar ty stycz nych, roz bu do wa bu dyn ku B oraz 
bu do wa no wej ha li la bo ra to ryj nej dla kie run -
ków po li tech nicz nych. W ostat nich czte rech la -
tach na za kup sprzę tu i apa ra tu ry dy dak tycz nej 
uczel nia za in we sto wa ła po nad 4 mln zł. Jak 
przy zna je, jest to nie spo ty ka ne w do tych cza so -
wej hi sto rii uczel ni tem po po stę pu.  

Co raz wię cej uczel ni roz wi ja stu dia du al -
ne, kształ ce nie prze mien ne rów no le gle w for -
mie za jęć dy dak tycz nych re ali zo wa nych 
na uczel ni i za jęć prak tycz nych od by wa nych 
w jed nost kach z oto cze nia spo łecz no -go spo -

dar cze go, u po ten cjal nych pra co daw ców. 
Przo du ją w tym Pi ła i Lesz no, gdzie te stu dia są 
re ali zo wa ne od wie lu lat. W PWSZ im. Sta ni sła -
wa Sta szi ca w Pi le roz po czę to je w In sty tu cie 
Po li tech nicz nym w 2014 r., a obec nie re ali zo -
wa ne są na czte rech kie run kach: bu dow nic -
twie, elek tro tech ni ce, me cha ni ce i bu do wie 
ma szyn oraz trans por cie. Uczel nia pod pi sa ła 
umo wy z 37 fir ma mi za in te re so wa ny mi  
roz wo jem te go ro dza ju kształ ce nia, m.in. z Phi -
lips Li gh ting Po land, SAPA Alu mi nium (obec nie 
HYDRO), Far mu til, Den dro i Uni me tal. Obec -
nie W sys te mie du al nym kształ ci się 19 stu den -
tów pil skiej PWSZ. Do tych czas uczel nia wy -
kształ ci ła w tym try bie 88 ab sol wen tów.  

Stu dia du al ne w PWSZ im. Ja na Amo sa Ko -
meń skie go w Lesz nie re ali zo wa ne we dług tzw. 

Lesz czyń skie go mo de lu stu diów du al nych, są 
sze ścio se me stral ne li cen cjac kie lub sied mio se -
me stral ne in ży nier skie re ali zo wa ne w no wo -
cze snych za kła dach pra cy re gio nu lesz czyń skie -
go. Prak ty ka w za kła dzie pra cy roz po czy na się 
od trze cie go se me stru stu diów i w za leż no ści 
od kie run ku stu diów trwa łącz nie do 40 ty go dni 
w ro ku, po le ga m.in. na ob ser wa cji róż nych sta -
no wisk pra cy w przed się bior stwie oraz prób nej 
pra cy ze spo ło wej lub sa mo dziel nej. Pro gram 
prak ty ki za wo do wej do sto so wa ny jest do pro -
fi lu da ne go za kła du pra cy i jed no cze śnie po wią -
za ny jest z teo re tycz nym pro gra mem stu diów 
dla da ne go kie run ku.  

W PWSZ w Su wał kach tak stu diu ją stu den ci 
kie run ku za rzą dza nie i in ży nie ria od 2018 ro ku. 
Oprócz prze mien ne go kształ ce nia i sta żu re ali -

za cja stu diów du al nych obej mu je rów nież 
udział stu den tów w cer ty fi ko wa nych szko le -
niach: GRAFCET, roz wią za nia ro bo tycz ne 
CMCA, kom pu te ro we mo de lo wa nie trój wy -
mia ro we, au dytor prze my słu spo żyw cze go, 
peł no moc nik ds. GMP/GHP oraz HACCP wg 
ISO 22000, eks pert ds. pra wa żyw no ścio we go.  

W ostat nich dwóch la tach uczel nie za -
wo do we, któ re naj le piej przy go to wa ły ab -
sol wen tów do pod ję cia pra cy w ich po wie -
cie czy re gio nie, mo gą ubie gać się 
do fi nan so wa nie w kon kur sie „Dy dak tycz -
na Ini cja ty wa Do sko na ło ści”. Do dat ko we 
pie nią dze otrzy mu je co ro ku mak sy mal nie 15 
pu blicz nych uczel ni za wo do wych, któ re mo gą 
po chwa lić się naj lep szy mi wy ni ka mi eko no -
micz nych lo sów ab sol wen tów mie rzo nych zo -
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PUBLICZNE 
UCZELNIE 
ZAWODOWE

RAPORT

1       Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej                                                                              15                7                2             2 142          2 142               0           336            15               209             96             20                9               5                 0                 2             12 
2       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie                                                                                                                     10                1                1             1 688          1 688               0             82              0               202             46             11                2               1                 1                 3               5 
3       Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie                                                                          11                3                1             1 541          1 211           330               3              3               149             42               8                2               1                 0                 2               2 
4       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu                                                                                                                       10                2                2             1 281          1 221             60               6            22               147             39             12                6               2                 0                 1               3 
5       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie                                                                                                                      6                1                0                689             511           178               0              1                 76             25               4                0               0                 0                 1               0 
6       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie                                                                         8                0                1                444             310           134               2              0                 62             20               4                6               0                 0                 0               2 
7       Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu                               18                5                1             2 379          2 379               0             94            32               219             81             17                9             14                 1                 1               1 
8       Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze                                                                                                            7                1                1                713             713               0               8            23                 97             34               1                4               1                 0                 1               0 
9       Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego                                                                                            16                7                1              2799           1404         1395             13            45               286             83             29              29               5                 0                 2               5 
10     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie                                                                                                                       16                5                0             1 522          1 196           326               4          124               124             57             14                5               1                 0                 0               3 
11     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie                                                                                                                    7                1                1                695             515           180               7              0                 67             21               1                3               0                 0                 0               2 
12     Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie                                                                                                                                    18                2                1             2 189          1 578           611               4            37               194             67               7                9               3                 1                 2               4 
13     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy                                                                                               14                3                3             2 372          1 500           872               7            82               206             64               7                8               2                 0                 0               2 
14     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie                                                                 13                2                2             1 625          1 414           211               6            29               161             43               3                9               2                 0                 0               1 
15     Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży                                                                                   12                5                2             1 851          1 332           519             39            64               144             60             16                6               1                 0                 2               2 
16     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu                                                                                                           16                6                2             3 277          2 452           825               7            42               286             84             14              12               2                 2                 3               5 
17     Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu                                                                                               13                6                1             2 013          1 760           253               7            13               205             60             10              12               3                 0                 0               1 
18     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie                                                                                                                          12                2                0             1 780          1 384           396             33            65               174             58             14                2               1                 0                 3               6 
19     Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu                                                             12                3                1             1 761          1 123           638               0              3               101             44               3                3               0                 0                 0               5 
20     Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile                                                                                                                          11                3                1             1 202          1 050           152               0            92               120             50             11                8               1                 1                 0               3 
21     Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku                                                                                                                                    14                5                2             1 887          1 772           115               4            16               168             51             13                8               3                 0                 1               2 
22     Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu                                                                                               15                2                0                910             910               0           296            42                 95             45               3                7               3                 0                 0               1 
23     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu                                                                                                                  11                0                1             1 306          1 306               0               1              7               125             61               5                2               7                 0                 0               2 
24     Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku                                                                                                                           8                5                1             1 199          1 178             21             10              7               100             35             14                2               2                 0                 2               3 
25     Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach                                                                                                  11                3                1             1 075             609           466               3              8               115             56               6                3               0                 0                 0               0 
26     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach                                                     13                3                1             1 307             874           433             53              1               121             71               8                2               1                 1                 1               4 
27     Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu                                                             5                3                1                751             751               0               0              0                 77             26               3                2               1                 0                 1               1 
28     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                                                                                                    19                6                1             3 778          2 946           832             15              0               307             85             22              17               5                 3                 3             10 
29     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu                                                                       11                3                0             1 168             686           482             17              8               131             45               8              11               2                 0                 0               1 
30     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu                                                                                                                         7                1                0                457             430             27               0            13                 40             18               3                1               0                 0                 0               1 
31     Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku                                                                                                                          10                1                2             1 089          1 089               0               3            75               104             41               4                4               0                 0                 1               2 
32     Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu                                                                                                   9                0                0                782             782               0             75              0                 67             22               3                2               2                 0                 0               1 
         Suma                                                                                                                                                                                  378            97            34         49 672      40 216      9 456       1 135         869          4 679      1 630          298           205            71              10             32            92
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biek ty wi zo wa ny mi da ny mi sys te mu ELA. 
W dru giej edy cji te go pro jek tu do 15 uczel ni 
tra fi ło 15 mln zł. Środ ki za gwa ran to wa ne 
w Kon sty tu cji dla Na uki są prze zna czo ne 
na po pra wę ja ko ści kształ ce nia. Na przy kład je -
den z lau re atów dru giej edy cji kon kur su 
w 2020 ro ku, PWSZ w Ny sie, prze zna czy te 
środ ki m.in. na mo der ni za cję spe cja li stycz nych 
la bo ra to riów zwią za nych z bran żą elek tro mo -
bil no ści, PWSW w Prze my ślu – na utwo rze nie 
cen trum sy mu la cji me dycz nych, w któ rym bę -
dą mo gli się szko lić stu den ci kie run ku pie lę -
gniar stwo. Uczel nie, któ re sko rzy sta ły 
w pierw szej edy cji z do fi nan so wa nia Dy dak -
tycz nej Ini cja ty wy Do sko na ło ści, zbu do wa ły 
no we lub zmo der ni zo wa ły ist nie ją ce już pra -
cow nie do prak tycz nej na uki za wo du, po zy ska -
ły no wych prak ty ków do pra cy ze stu den ta mi. 
Na uczy cie le aka de mic cy mo gli po sze rzyć kwa -
li fi ka cje i upraw nie nia do pra cy w no wych ob -
sza rach prak tycz nej na uki za wo du.  

Przy kła dy roz wo ju in fra struk tu ral ne go, do sko -
na le nia prak tycz nych pro gra mów kształ ce nia, 
roz wo ju ka dry, po dej mo wa nia ba dań wdro że -
nio wych w po szcze gól nych uczel niach moż -
na mno żyć. Jed nak hi sto ria każ dej z nich – od za -
bie ga nia o po wsta nie uczel ni w re gio nie, przez 
roz wój ofer ty dy dak tycz nej, ba daw czej, ba zy 
i ka dry, umo co wa nia w struk tu rach sa mo rzą do -
wych, otwar cia się na po trze by lo kal nej spo łecz -
no ści i oto cze nia go spo dar cze go re gio nu – to ich 
wła sna, god na po dzi wu opo wieść, któ rą kon ty -
nu ują. Jest pew ne, że po tra fi ły sko rzy stać z wie -
lu sprzy ja ją cych wa run ków i moż li wo ści, tak jak 
pew ne jest, że wciąż nie zmie nia ją się po wo dy 
ist nie nia i mi sji tych uczel ni w ma łych ośrod kach, 
a być mo że na wet w mia rę upły wu cza su licz ba 
tych po wo dów po więk sza się. Suk ces więk szo -
ści tych uczel ni ws ka zu je, że są i bę dą po trzeb -
ne w re gio nach swe go dzia ła nia, w dal szym cią -

gu są waż ny mi in sty tu cja mi sty mu lu ją cy mi roz -
wój lo kal nej go spo dar ki, a tak że ośrod ka mi kul -
tu ro- i mia sto twór czy mi. 

 
Nie wy obra żam so bie Pol ski lo kal nej 
bez PWSZ-ów … 

… de kla ro wał w trak cie de ba ty nad pro jek -
tem usta wy 2.0 wi ce pre mier i mi ni ster na uki 
Ja ro sław Go win. – Je stem pod głę bo kim wra że -
niem po zy tyw nych ten den cji, ja kie moż na za ob -
ser wo wać w czę ści Pań stwo wych Wyż szych Szkół 
Za wo do wych. Nie któ re po sta wi ły jed no znacz nie 
na do pa so wa nie pa le ty ofe ro wa nych kie run ków 
stu diów do re al nych po trzeb oto cze nia spo łecz no -
-go spo dar cze go, wy ka za ły też, że w PWSZ mo że 
spraw dzić się mo del stu diów du al nych. PWSZ 
ma ją swo je trwa łe miej sce na ma pie pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go, a ich mi sji nie na le ży de -
pre cjo no wać – pod kre ślał na wie lu spo tka niach 
ze śro do wi skiem aka de mic kim. Przy znał się, że 
w cią gu kil ku na stu mie się cy zmie nił zda nie 
na te mat PWSZ-etów, kie dy za uwa żył ich ro lę 
w re gio nach, im po nu ją cą in fra struk tu rę oraz 
we wnętrz ny dy na mizm. Pod kre ślał zna cze nie 
dla go spo dar ki kształ ce nia prak tycz ne go 
na pierw szym stop niu. Za pew niał, że no wa 
usta wa o szkol nic twie wyż szym nie od bi je się 
ne ga tyw nie na uczel niach za wo do wych, po nie -
waż są w sta nie do sto so wy wać pro gram na -
ucza nia do dy na micz nie zmie nia ją cej się sy tu acji 
na ryn ku pra cy, a z bli ska naj le piej wi dać po -
trze by biz ne su, pra co daw ców i re gio nu.  

Ale ta kie po strze ga nie ich miej sca w sys te -
mie edu ka cji wy ma ga ło sta rań ze stro ny 
PWSZ, tym bar dziej, że w po stu la tach trzech 
pro jek tów za ło żeń do no wej usta wy o szkol -
nic twie wyż szym, któ re po wsta wa ły w 2016 
ro ku, pro ble ma ty ka pu blicz ne go wyż sze go 
szkol nic twa za wo do we go zo sta ła po mi nię ta 
lub po trak to wa na bar dzo la ko nicz nie. Kon fe -

ren cja rek to rów tych uczel ni po wo ła ła ze spół, 
któ ry prze pro wa dził ana li zę sy tu acji tych 
uczel ni, przy go to wał ra port i sfor mu ło wał po -
stu la ty do ty czą ce waż nych dla te go śro do wi -
ska roz wią zań usta wo wych. Wy ni ki ra por tu 
przed sta wi li je go twór cy: dr Ro bert Mu siał -
kie wicz, pro rek tor PWSZ we Wło cław ku  
i dr Ar tur Zim ny, pro rek tor ko niń skie go 
PWSZ pre mie ro wi Ja ro sła wo wi Go wi no wi 
pod czas po sie dze nia KRePSZ w Kro śnie, 
w mar cu 2017 ro ku. Nad zmia na mi sys te mo -
wo -praw ny mi uczel ni pra co wa ła tak że dr An -
na Gą dek z PWSZ w Tar no wie, któ ra w 2016 
ro ku uczest ni czy ła ja ko przed sta wi ciel ka 
PWSZ w jed nym z ze spo łów opra co wu ją cych 
za ło że nia do re for my. By ła tak że kie row ni -
kiem na uko wym pro jek tu „Przy szłość wyż sze -
go szkol nic twa za wo do we go” w ra mach pro -
gra mu pod na zwą „Dia log”. Każ de z tych 
opra co wań po wsta ło w prze ko na niu, że re for -
ma szkol nic twa wyż sze go na dłu gie la ta za de -
cy du je o tym, ja kie miej sce PWSZ zaj mą 
w pol skim sys te mie szkol nic twa wyż sze go.  

Nie wszyst kie po stu la ty uczel ni za wo do wych 
spo tka ły się z ak cep ta cją mi ni stra. Od rzu cił 
m.in. wnio sek o przy wró ce nie mnoż ni ka 1 (za -
miast obo wią zu ją ce go 0,6) dla ka dry stu diów 
sta cjo nar nych II stop nia z ar gu men ta cją, że nie 
jest pe wien, czy uczel nie za wo do we po win ny 
ubie gać się o sta tus aka de mic ki. – Le piej mieć 
sta tus do brej uczel ni za wo do wej niż mar nej aka -
de mic kiej – pod kre ślał.  

W re zul ta cie usta wo wych za pi sów 
przed uczel nia mi za wo do wy mi otwie ra ją się 
no we moż li wo ści, ma ją re al ną szan sę na umoc -
nie nie swo jej po zy cji, wo bec ta kich wa lo rów jak 
krót kie i sto sun ko wo ta nie cy kle kształ ce nia, 
moż li wość szyb kiej re ak cji na zmie nia ją ce się 
po trze by ryn ku pra cy, ofe ro wa nie kształ ce nia 
prak tycz ne go w po żą da nych przez go spo dar kę 
kom pe ten cji. I jak wy ni ka z ba dań dr Gą dek, to 
wła śnie wpły wa na de cy zje stu den tów uczel ni 
za wo do wych, któ rzy wska zu ją na cie ka we kie -
run ki, do bre re la cje z ka drą dy dak tycz ną, sil ne 
uprak tycz nie nie kształ ce nia, wzra sta ją cy pre stiż 
uczel ni w lo kal nym śro do wi sku.  

W opi nii rek to rów uczel ni za wo do wych 
ostat nie la ta są do bre dla uczel ni za wo do -
wych i spo łecz no ści, dla któ rych kształ cą 
mło dzież. – Mam na dzie ję, że tak bę dzie na dal 
– pod kre śla prof. Da riusz Su ro wik, prze -
wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Pu blicz -
nych Uczel ni Za wo do wych.  

LIDIA JASTRZĘBSKA 
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W la bo ra to rium elek tro tech ni ki  
i elek tro tech ni ki PUZ w Cie cha no wie


