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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PT. „PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE W POLSCE:
DOKONANIA, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY”
Biała Podlaska, 27-28 czerwca 2013
Mariusz Pyra
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są
szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia
i pracy. Jest ich już 36 w całej Polsce. Działają tam, gdzie
warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów,
dają kadrę małym i średnim przedsiębiorstwom oraz
pełnią istotną rolę w społeczno – gospodarczym rozwoju lokalnym. Jubileusz 15-lecia publicznego sektora
wyższego szkolnictwa zawodowego stał się przyczynkiem do zorganizowania konferencji na temat „PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE W POLSCE:
DOKONANIA, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY”. Konferencja ta odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej z inicjatywy J.M. Rektora PSW prof.
zw. dr. hab. Mieczysława Adamowicza. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman. Radę programową
konferencji stanowili: prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, prof. zw. dr hab. Józef Bergier, prof. dr hab. Józef Zając, prof. dr hab. Waldemar Martyn, prof. dr hab.
Andrzej Kolasa, ks. prof. dr hab. Marian Nowak. Komitet
organizacyjny stanowili: mgr inż. Leszek Petruczenko,
dr Monika Łęska, dr Anna Jakubowicz, mgr Elżbieta
Szczygielska, mgr Paulina Rynkiewicz, mgr Agnieszka
Filipiuk, mgr Mariusz Pyra.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele 17 państwowych wyższych szkół zawodowych. Swoją obecnością zaszczycili nas Rektorzy:
– prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc – PWSZ im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu;
– prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pisarski – PWSZ im. Witelona w Legnicy;
– prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki – PWSZ we Włocławku;
– prof. dr hab. Mirosław Pawlak – PWSZ w Koninie;
Adres do korespondencji: Mariusz Pyra, Państwowa Szkoła
Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
e-mail: m.pyra@dydaktyka.pswbp.pl

– prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Miczulski – PWSZ
w Sulechowie;
– prof. nadzw. dr hab. Robert Charmas – PWSIiP
w Łomży.
Ponadto w gronie gości konferencji znaleźli się prorektorzy, kanclerze, pracownicy naukowi, przedstawiciele władz samorządowych – prezydent miasta Biała
Podlaska Andrzej Czapski oraz wicestarosta powiatu
bialskiego Jan Bajkowski.
Celem konferencji było przedstawienie roli i miejsca państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego, opis sposobów i efektów
funkcjonowania oraz wskazanie kierunków rozwoju
na przyszłość, szczególnie w świetle kryzysu – niżu demogra icznego. Konferencja to też okazja do wymiany
doświadczeń oraz upowszechnienia wyników badań
i analiz prowadzonych w różnych ośrodkach naukowo
– dydaktycznych w kraju.
Obrady zostały podzielone na cztery sesje plenarne,
w których zaszczytną rolę przewodniczących pełnili:
– Rektor Elekt PSW w Białej Podlaskiej, prof. zw. dr
hab. Józef Bergier, Rektor PWSZ w Koninie, prof. dr
hab. Mirosław Pawlak (I sesja plenarna);
– Rektor PWSZ we Włocławku, prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki, Rektor PWSIiP w Łomży dr hab. Robert
Charmas (II sesja plenarna);
– Rektor PSW w Białej Podlaskiej, prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Rektor PWSZ w Legnicy, prof.
zw. dr hab. inż. Ryszard Pisarski (III sesja plenarna);
– Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Tarnobrzegu, dr Stanisław Lis, Rektor PWSZ w Wałbrzychu, prof. zw. dr
hab. Elżbieta Lonc (IV sesja plenarna).
Wszystkich uczestników konferencji powitał Rektor PSW – trzeciej uczelni w kraju wśród państwowych
wyższych szkół zawodowych wg rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw z 2013 roku – prof. Mieczysław
Adamowicz, życząc owocnych obrad i udanego pobytu
w Białej Podlaskiej. W imieniu przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, nie-
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obecnego na konferencji prof. Józefa Garbarczyka, głos
zabrała członkini prezydium KRePSZ, prof. Elżbieta
Lonc, Rektor PWSZ w Wałbrzychu, która podziękowała za zorganizowanie konferencji. W wystąpieniu nt.
„Wpływ Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej na rozwój miasta Biała Podlaska” prezydent Białej Podlaskiej, Andrzej Czapski, pogratulował uczelni realizacji wizji szkoły doskonałej, co
jest między innymi odzwierciedlone właśnie wysokim
miejscem w rankingu krajowym i co zostało docenione
przez Kapitułę Rankingu. Prezydent Białej Podlaskiej
udowadniał na przykładzie PSW ważną rolę, jaką tego
typu uczelnie spełniają w regionie: dają miejsce pracy,
są podmiotem „kupującym” produkty i usługi od lokalnych irm, realizują działalność inwestycyjną, są „producentami wiedzy”, ogniwem łączącym twórców i odbiorców wiedzy w regionie, a także miejscem tworzenia
kapitału ludzkiego.
Pierwszym prelegentem był gospodarz konferencji
prof. M. Adamowicz, który przedstawił referat pt. „Przemiany w systemie edukacji szkolnictwa wyższego Polski”. Wystąpienie koncentrowało się na przedstawieniu
krótkiego rysu historycznego zmian w systemie szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem roli
i miejsca państwowego wyższego sektora szkolnictwa
zawodowego w Polsce. Szkolnictwo wyższe w naszym
kraju charakteryzuje duża dynamika przemian, zarówno ilościowych, jak i instytucjonalnych, które zostały zaprezentowane i opisane w wystąpieniu. Następnie głos
zabrał prof. J. Draus w wystąpieniu pt. „PWSZ w perspektywie 15 lat”, które stanowiło tło do pokazania nie
tylko wygranych szans i możliwości sektora szkolnictwa zawodowego w Polsce, ale także bariery, które trzeba pokonać, aby potencjał tych uczelni mógł być pełniej
i lepiej wykorzystany. Kolejna prezentacja pt. „Ewolucja
programów kształcenia w latach 1999-2013 na przykładzie PWSZ w Wałbrzychu” autorstwa prof. E. Lonc
traktowała o specjalnościach i kierunkach kształcenia
na przestrzeni lat, ukazywała zmiany ewolucyjne oferty dydaktycznej i jej dopasowanie do lokalnego rynku
pracy. Następne wystąpienie objęło zagadnienia związane z formami współpracy z uczelniami akademickimi
PWSZ w Lesznie. Prof. M. Mikołajczak opisała w sposób szczególny sposoby i zasady współpracy PWSZ
w Lesznie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, wskazując na obustronne korzyści z tego
typu relacji. Kolejnym prelegentem był dr hab. W. Miczulski, który przedstawił referat pt. „Badania naukowe
szansą rozwoju państwowych wyzszych szkół zawodowych”. Główne tezy referatu prowadziły do wniosków
dotyczących kluczowego znaczenia badań naukowych
w funkcjonowaniu PWSZ-tów, bowiem jak dowodził autor, prowadzenie badań naukowych to uniezależnienie
kadrowe, lepsza jakość kształcenia, dodatkowe źródło
dochodów dla uczelni. Ale też podczas wystąpienia zostały wskazane trudności z realizacją tego postulatu,
a mianowicie brak systemowych i prawnych rozwią-

zań umożliwiających dostęp wyższym szkołom zawodowym do środków inansowych przeznaczonych na
badania. „Kierunki polityki inansowej PWSZ w świetle
uwarunkowań rozwoju szkolnictwa wyższego w XXI
wieku” to obszar tematyczny poruszony przez dr hab. I.
Kowalską. Autorka wskazywała, iż to pro il uczelni powinien stanowić odpowiedź na potrzeby rynku pracy,
a główne propozycje działań w ramach polityki inansowej to podniesienie rangi ważności doświadczenia
praktycznego nauczycieli akademickich, mody ikacja
systemu praktyk studenckich we współpracy z przemysłem i administracją publiczną. Ostatni referat w tej
części konferencji wygłosiła dr J. Marchel na temat
„Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej miejscem budowania kapitału społecznego miasta Biała Podlaska”. Dane liczbowe przedstawione w prezentacji wskazywały jednoznacznie, iż
to mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolicznych miejscowości stanowią przeważającą populację wśród osób
studiujących, co pokazuje lokalny charakter uczelni zawodowej. Następnie przewodniczący krótko podsumowali tą część obrad, zaznaczając ważność poruszanych
tematów dla wytyczenia kierunków rozwoju wyższych
szkół zawodowych.
Istotnym i zarazem bardzo ciekawym estetycznie
punktem konferencji była sesja plakatowa. W holu
głównym wyeksponowano 34 plakaty, z czego 18 plakatów przedstawiało m.in. działalność instytutów PSW,
działalność studentów PSW, wykorzystanie środków
w ramach projektów unijnych w bialskiej uczelni, ogólne informacje na temat funkcjonowania PWSZ-tów,
KRePSZ, galerię nauczycieli PSW ze stopniem doktora,
awanse naukowe nauczycieli pozostałych PWSZ. Niewątpliwą ozdobą sesji plakatowej były plakaty nadesłane przez 16 PWSZ-tów z całej Polski. Stanowiły one dowód na to, w jak różnorodny i atrakcyjny sposób można
przedstawić działalność uczelni, a także pokazywały
wielowymiarowość funkcjonowania tego sektora.
W drugiej sesji plenarnej poruszane były aspekty
z następujących obszarów tematycznych: „Strategia
rozwoju PWSZ w Lesznie 2013-2016” autorstwa dr
hab. A. Mikołajczaka, „Dorobek Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na przestrzeni lat
2003-2013” autorstwa dr n. med. I. Wróblewskiej, „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – integralny element miasta i regionu”, którego autorami byli dr
A. Zimny, dr inż. R. Cieślak, „Współdziałanie Raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i środowiska lokalnego”, którego autorem był dr T. Jemczura,
„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
- 11 lat działalności a perspektywy rozwoju uczelni”,
którego autorem był dr M. Krzemiński, „Wykorzystanie
funduszy strukturalnych szansą na lepszy rozwój państwowych szkół wyższych” autorstwa dr K. Świerczewskiej – Pietras, mgr Ł. Zbuckiego, „Wpływ współpracy
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi na
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efekty rekrutacji na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej autorstwa dr M. Borys.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia w tym
dniu sesja plenarna. Pierwszym prelegentem był dr
K. Chrzanowski z prezentacją na temat „Misja PWSZ
w realizacji awansu edukacyjnego młodzieży regionu
zamojskiego”, w której scharakteryzował głównych
„klientów” zamojskiej uczelni. Potem zabrał głos Prorektor ds. studenckich PSW dr W. Romanowicz na temat „Sytuacja studentów cudzoziemców na przykładzie
PSW w Białej Podlaskiej”. W bialskiej uczelni wśród studentów od kilku lat słychać język nie tylko polski, ale
także rosyjski, białoruski, ukraiński, łotewski, a nawet
węgierski. Kolejne wystąpienie pt. „Społeczna odpowiedzialność PWSZ na przykładzie PSW w Białej Podlaskiej”, którego autorem był mgr M. Pyra, pokazywało, iż nowoczesna uczelnia zawodowa to taka, która
poszukuje systemu wartości zbudowanego wokół idei
społecznej odpowiedzialności wobec głównych interesariuszy. Następnie mgr inż. J. Śmiłowski w swoim
referacie pt. „PWSZ w Skierniewicach w rozwoju regionu skierniewickiego i miasta Skierniewic” dokonał
analizy znaczenia lokalnej uczelni zawodowej w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu
skierniewickiego. „Umiejętność czytania jako podstawa
efektywnego studiowania wiedzy przedmiotowej” to
temat następnego wystąpienia dr hab. H. Chodkiewicz,
która zaakcentowała niezwykle istotne znaczenie procesu czytania w nauce. Ostatni referat pt. „Preferencje
wyboru kierunku studiów”, którego autorami byli dr K.
Filipek i dr T. Jurkiewicz, dotyczył analizy opinii studentów pierwszego roku Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w semestrze
zimowym roku akademickiego 2012/2013 na temat
preferencji wyboru kierunku studiów i szkoły wyższej
oraz oczekiwań i planów w związku z podjętym kształceniem. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, podczas której atrakcją był występ chóru
Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna „Polesie” – oddział w Brześciu.
Goście konferencji mieli okazję zwiedzenia Kampusu PSW, z Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie
zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej, oraz Domem Studenta na czele. O zwiększaniu potencjału badawczo-rozwojowego na przykładzie Centrum przekonywał Dyrektor CBnI, doc. dr inż.
Tomasz Grudniewski nie tylko podczas prezentowania
nowoczesnych laboratoriów, ale również w swoim wystąpieniu w drugim dniu konferencji. Celem stworzenia
laboratoriów naukowych było przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności
i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału
badawczo-rozwojowego PSW. Warto wspomnieć, że na
tym nie kończy się rozbudowa infrastruktury bialskiej
uczelni: obecnie powstaje Regionalne Centrum Badań
środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH, które skupiać będzie laboratoria: analiz

środowiskowych (analizy geośrodowiskowe i badania
środowiskowe w zakresie izyki budowli), analiz biologiczno-żywieniowych oraz laboratorium mechaniki,
budowy i eksploatacji maszyn. Obydwa centra naukowe
sprzyjać będą nawiązywaniu i rozwoju współpracy na
linii gospodarka-nauka.
W drugim dniu konferencji zorganizowano wyjazd
terenowy, którego celem było zaprezentowanie trzech
form chrześcijaństwa nad Bugiem. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić trzy obiekty sakralne: Świątynię Unicką w Kostomłotach, katolickie Sanktuarium
Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu oraz Prawosławny
Zespół Klasztorny w Jabłecznej.
Ostatnią, czwartą sesję plenarną w drugim dniu
konferencji otworzył referat prof. M. Adamowicza pt.
„Praktyczny pro il kształcenia w PWSZ w Polsce”. Temat istotny z punktu widzenia również wprowadzonych niedawno Krajowych Ram Kwali ikacji i miejsca
sektora wyższego szkolnictwa zawodowego w całym
systemie szkolnictwa wyższego. Prof. M. Adamowicz
wskazał główne zasady, które należałoby przestrzegać przy wdrażaniu studiów o pro ilu praktycznym,
m.in. utrzymanie powiązań działalności dydaktycznej
z działalnością badawczą i organizacyjną w modelu aktywności zawodowej nauczycieli PWSZ, zachowania odpowiednich proporcji między badaniami podstawowymi i badaniami stosowanymi w poszczególnych typach
szkół wyższych, kształtowanie właściwych relacji między uniwersytetami a publicznymi szkołami zawodowymi, uwzględnienie różnej kosztochłonności studiów
o pro ilu praktycznym. Dr M. Łęska w swoim wystąpieniu pt. „Wdrażanie systemu monitorowania kariery zawodowej absolwentów, działalność Biura Karier”
przedstawiła istotę problemów związanych z realizacją
badania losów absolwentów, prezentując jednocześnie
modelowe rozwiązania występujące w tym zakresie
w innych krajach europejskich. Kolejne prezentacje dotyczyły takich tematów, jak: „Analiza luki kompetencyjnej na lokalnym rynku pracy” autorstwa dr E. Dresler,
„Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej w opinii studentów z niepełnosprawnością” autorstwa mgr E. Pawłowicz, „Oferta
edukacyjna państwowych wyższych szkół zawodowych
a fundusze europejskie” autorstwa dr A. Jakubowicz.
Podsumowania konferencji i zamknięcia obrad
w drugim dniu konferencji dokonał Rektor PSW, prof.
Mieczysław Adamowicz, który podziękował wszystkim
uczestnikom konferencji za udział w obradach, za zaprezentowanie interesujących referatów i plakatów. Jak
przyznał Rektor PSW, z pewnością nie wszystkie tematy
zostały wyczerpane, wyraził jednak nadzieję, że zaprezentowana tematyka stanowiła przyczynek do dalszych
analiz i rozważań, co stanowić będzie inspirację do organizacji kolejnych tego typu spotkań.
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THE REPORT FROM THE POLISH CONFERENCE TITLED

„STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS IN POLAND:
ACHIEVEMENTS, CURRENT STATE AND PERSPECTIVES”
Biala Podlaska, 27-28 June 2013
Mariusz Pyra
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
For the last 15 years state higher vocational schools
have been a chance for young people to get higher education and ind a job. There are 36 such schools in Poland. They are based in places where in order to develop,
free education and study close to home is needed. They
meet needs of the regions, provide staff for small and
medium enterprises and play an important role in social
and economic development. Fifteenth anniversary of
the public sector of higher vocational education became
a reason to organize a conference titled “STATE HIGHER
VOCATIONAL SCHOOLS IN POLAND: ACHIEVEMENTS,
CURRENT STATE AND PERSPECTIVES”. The conference
was held on 27-28 June 2013 at Pope John Paul II State
School of Higher Education in Biala Podlaska at the initiative of prof. zw. dr. hab. Mieczysław Adamowicz under the patronage of prof. Barbara Kudrycka - Minister
of Science and Higher Education and Krzysztof Hetman
– Marshal of Lublin Voivodeship. The conference board
council consisted of: prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, prof. zw. dr hab. Józef Bergier, prof. dr hab.
Józef Zając, prof. dr hab. Waldemar Martyn, prof. dr hab.
Andrzej Kolasa, ks. prof. dr hab. Marian Nowak. Organizing committee comprised: mgr inż. Leszek Petruczenko, dr Monika Łęska, dr Anna Jakubowicz, mgr Elżbieta
Szczygielska, mgr Paulina Rynkiewicz, mgr Agnieszka
Filipiuk and mgr Mariusz Pyra.
The conference was attended by 17 representatives
of state higher vocational schools and honored by presence of Rectors:
 prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc – Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in
Wałbrzych;
 prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pisarski – Witelon State
School of Higher Vocational Education in Legnica;
 prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki – State School of
Higher Vocational Education in Włocławek;
 prof. dr hab. Mirosław Pawlak – State School of Higher Vocational Education in Konin;
Adress for correspondence: Mariusz Pyra, Pope John Paul II
State School of Higher Education in Biała Podlaska
e-mail: m.pyra@dydaktyka.pswbp.pl

 prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Miczulski – State
School of Higher Vocational Education in Sulechów;
 prof. nadzw. dr hab. Robert Charmas – State Higher
School of Computer Science & Business Administration in Łomża.
Among the guests there were Vice-Rectors, Rectors, researchers, representatives of local authorities – President
of the city of Biala Podlaska Andrzej Czapski and Vice District Governor of Lublin Voivodership Jan Bajkowski.
The purpose of the conference was to present the
role and place of state higher vocational schools in the
system of higher education, description of methods and
results of operation as well as indication of future development, especially during the demographic crisis. The
conference was also a good opportunity to exchange
experiences and demonstrate results of researches
and analysis conducted in different scienti ic-didactic
centers in the country.
The meeting was divided into four plenary sessions,
in which the honorable role of chairman was held by:
 Rector-Elect of Pope John Paul II State School of
Higher Education in Biala Podlaska prof. zw. dr hab.
Józef Bergier (1st plenary session),
 Rector of State School of Higher Vocational Education in Konin;, prof. dr hab. Mirosław Pawlak (1st
plenary session),
 Rector of State School of Higher Vocational Education in Włocławek, prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki,
Rector of State Higher School of Computer Science
& Business Administration in Łomża. dr hab. Robert
Charmas (2nd plenary session);
 Rector of Pope John Paul II State School of Higher
Education in Biala Podlaska prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Rector AT/of Witelon State
School of Higher Vocational Education in Legnica,
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pisarski (3rd plenary
session);
 Vice President of Development of State School of
Higher Vocational Education in Tarnobrzeg, dr
Stanisław Lis, Rector of Angelus Silesius State School
of Higher Vocational Education in Wałbrzych, prof.
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zw. dr hab. Elżbieta Lonc (4th plenary session).
All participants were welcomed by prof. Mieczysław
Adamowicz - Rector of Pope John Paul II State School of
Higher Education – 3rd state higher vocational school in
Poland according to Rzeczypospolita and Perspektywy
2013 rating, wishing fruitful deliberations and a pleasant stay in Biala Podlaska. On behalf of the absent President of the Rector’s Conference of Public Vocational
Schools prof. Józef Garbarczyk, prof. Elżbieta Lonc
member of the Conference of Rectors Public Vocational
Schools and Rector of State School of Higher Vocational
Education in Wałbrzych thanked for organizing the conference. In the speech titled “In luence of Pope John Paul
II State School of Higher Education on development of
Biala Podlaska” Andrzej Czapski President of Biala Podlaska congratulated on realization of the school perfect
vision, which is also re lected by very high place in the
national ranking and which has been also recognized by
the Ranking Jury. Based on the example of the school in
Biala Podlaska, the President proved an important role
of such schools in the region: they give a place to work,
are the subject of “buyer” products and services from
local businesses, pursue their investment activities, are
“knowledge producers” and the link between creators
and users of knowledge in the region, as well as the
place for creation of human capital.
The irst speaker was the host of the conference, prof.
M. Adamowicz, who presented the paper titled “Changes
in the Polish higher education”. The speech focused on
the presentation of brief historical overview of changes
in the system of higher education with emphasis on the
role and place of state higher education sector in Poland.
Higher education in our country is characterized by dynamic changes, both quantitative and institutional ones
that have been presented and described in the speech.
The next speaker was prof. J. Draus presenting a paper
“State Higher Vocational Schools in 15 years perspective”, who provided a background to show not only the
chances and opportunities of vocational education sector
in Poland, but also the barriers that must be overcome,
the potential of these schools that could be used better.
Another presentation titled “The evolution of education
programs in the years 1999-2013 on the basis of Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education
in Wałbrzych” by prof. E. Lonc presented specializations
and ields of study over the years, showed educational changes and its adaptation to the local labor market.
Next speech covered issues related to forms of cooperation with universities in Leszno. Prof. M. Mikołajczak
described in detailed way methods and principles of
cooperation between State School of Higher Vocational
Education in Leszno and Adam Mickiewicz University
in Poznan pointing mutual bene its of such relation. The
next speaker was dr. hab. W. Miczulski, who presented a paper “Researches – a chance to develop national
higher vocational schools”. The main thesis led to crucial
meaning of researches, as the author proved, scienti ic

research is personnel independence, better quality of education, and additional source of income for university.
He also indicated occurrence of dif iculties in the implementation of this thesis, namely the lack of system and
legislative solutions for higher vocational schools allowing access to inancial resources for researches. “Directions of inancial policy in the lights of circumstances of
development of higher education system in the XXI century” have been covered by dr. hab. I. Kowalska. The author claims that the pro ile of university should respond
to the needs of labor market and the main proposals for
action in the inancial policy is raising the practical experience of teachers, modi ication of practices for students
in cooperation with industry and public administration.
The last paper in this part of the conference have been
given by dr. J. Marchel “Pope John Paul II State School
of Higher Education in Biala Podlaska a place to build
social capital of Biala Podlaska city”. Figures presented
showed clearly that inhabitants of Biala Podlaska and the
surrounding area are predominant population among
students, which shows the local nature of the university
career. After all these presentations, the Chairman brie ly
summarized this part of the meeting, stating impact of
the topics in relation to further development of higher
vocational schools.
An important and very interesting from the esthetic point of view part of the conference was a poster
session. 34 posters were exposed in the main lobby,
of which 18 represented activities of public vocational
schools, the activity of the students, use of EU funds,
general information about schools, gallery of the teachers with doctor degree and other promotions. These
were undoubted pride and provided an evidence of
how, in diverse and attractive way, present the activities
of the school and also showed a multidimensional functioning of the sector.
The second plenary session discussed aspects of
the following: “Development strategy of State School
of Higher Vocational Education in Leszno 2013-2016”
by dr hab. A. Mikołajczyk, “The achievements of the National Academy of Medical Sciences in Opole between
2003-2013” by dr n.med. I. Wróblewska, “State Higher
Vocational School in Konin – an integral element of the
city and region” by dr. A. Zimny and dr inż. R. Cieślak,
“Cooperation between State Higher School in Raciborz
and local community” by dr T.Jemczur, “Higher Vocational School in Włocławek – 11 years of activity and
prospects of development by dr. M. M. Krzemiński, “The
use of structural funds – a chance for better development of state institutions of higher education” by dr.
K. Świerczewska – Pietras, mgr Ł. Zbucki, “In luence
of cooperation between Pope John Paul II State School
of Higher Education in Biala Podlaska and secondary
schools on the effects of recruitment” based on Vocational School no 1 in Biala Podlaska by M. Borys. After
a short break, the last plenary session began. The irst
speaker was dr K. Chrzanowski presenting “The Mis-
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sion of Higher Vocational State Schools in the implementation of education development of young people
from Zamość”, which described the main “customers”
of the school in Zamość. Students Vice President dr W.
Romanowicz presented “Situation of foreign students
on the basis of the State Vocational School in Biala Podlaska”. This school has a lot of foreign students where
such languages like Russian, Belarusian, Ukrainian, Latvian, and even Hungarian can be heard. Another speech
titled “Corporate responsibility of the state higher vocational schools on the basis of the Pope John Paul II
State School of Higher Education in Biala Podlaska” by
mgr M. Pyra presented modern vocational school that
is looking for a value system built around the idea of
social responsibility. Then mgr inż. J. Śmiłowski in his
paper “The State Higher Vocational School in Skierniewice in the development of Skierniewice and its region”
analyzed the meaning of local community school in the
context of social and economic Skierniewice region.
“Literacy as a basis for effective studying subject knowledge” was the title of the next presentation by dr hab. H.
Chodkiewicz, who presented importance of reading in
the learning process. The last paper “Choices of studies”
by dr K. Filipek and dr T. Jurkiewicz, concerned the analysis of the opinions of the irst year students at the Pope
John Paul II State School of Higher Education in Biala
Podlaska in the winter semester of the academic year
2012/2013 about preferences and choice of studies and
expectations and plans in relation to education.
The irst day of the conference was followed by dinner and performance of choir Stowarzyszenie Polska
Macierz Szkolna “Polesie” section in Brzeście.
Guests of the conference had an opportunity to visit
the Campus, the Centre for Research and Innovations in
health, information technology and renewable energy
sources and the Students House. The Director of CBnI,
doc. inż. Tomasz Grudniewski convinced about the increase of the research-development potential on the example of the Centre, not only while presenting modern
laboratories, but also in his presentation on the second
day of the conference.
The main purpose of laboratories was to accelerate economic development, competitiveness and the
importance of the region by increasing potential of the
school. It is worth mentioning that this is not the end
of expansion of infrastructure of the school: currently there is formed Regional Environmental Centre for
Agriculture and innovative technologies ECO – ARGO

– TECH, which will focus such laboratories like: environmental analysis (analysis of geoenvironmental and
environmental studies in the ield of building physics),
analysis nutritional and bio-mechanics laboratory, construction and operating of the machines. Both research
centers will support establishing and developing cooperation between economy and studying.
On the second day of the conference a local journey
was organized, which aim was to present three forms
of Christianity. The conference participants had an opportunity to visit tree places: Temple of Uniate in Kostomłoty, Catholic Shrine of Our Lady Kodeńska in Kodeń
and the Orthodox Monasterial Complex in Jabłeczna
The last, fourth plenary session in the second day of
the conference began with the lecture of prof. M. Adamowicz “Practical pro ile of education in Higher Vocational State School in Poland”. The important subject
from the recently introduced National Quali ications
Framework. Prof. M. Adamczyk pointed out main principles that should be followed when implementing
a practical study pro ile, including maintaining relationships of teaching with researches and organizational model of teachers, having a proper balance between basic and applied researches in different types
of higher education institutions, shaping interaction between public universities and public vocational schools,
taking into consideration different practical studies.
Dr M. Łęska in her speech “Implementing system that
monitors careers of graduates, Careers Service activities” presented the importance of problems associated
with monitoring careers of graduates, presenting possible solutions used by other European countries. Other presentations related to such topics as: “Analysis of
the competence gap in the local labour market” by dr. E.
Dresler, “Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska in disabled students opinion” by
mgr E. Pawłowicz, “State higher schools education offer
and European funds” by dr A. Jakubowicz.
The summary and closing of the conference session
was made by the Rector of the Pope John Paul II State
School of Higher Education prof. Mieczysław Adamowicz, who thanked all the participants for taking part in
the conference and for presenting interesting papers
and posters. Prof. M. Adamowicz stated that certainly
not all issues were discussed, however expressed hope
that presented subjects were a contribution to further
analysis and solutions – an inspiration to organize further similar meetings.
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