Historia Uczelni
Inicjatywę, projekt utworzenia uczelni w Kutnie opracował dr Zbigniew Białobłocki, który
pozyskał dla realizacji grupę osób - Założycieli.
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i Zarządzania z siedzibą w Kutnie została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. nr DNS-0145-177/RO/98, przez: panią Sławomirę Białobłocką,
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Ziółkowskiego.

Zgodnie

z udzielonym pozwoleniem, uczelnia posiadała uprawnienie do prowadzenia kształcenia
na poziomie wyższych studiów zawodowych w jednej specjalności: „zarządzanie przedsiębiorstwem”.
Decyzją z dnia 18 sierpnia 1999 r. nr DNS-1-0145-576/RO/99 nazwa uczelni otrzymała brzmienie:
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
Uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (decyzja z dnia 11
sierpnia 1998 r. nr DNS-1-0145-177/RO/98) pod liczbą porządkową „4”.
Następnie

uczelnia

uzyskała

pozwolenia

na

rozszerzenie

kształcenia

prowadzonego

na poziomie zawodowym: decyzją z dnia 31 maja 1999 r. nr DNS-1-0145-343/RO/99
o specjalność „administracja publiczna”, decyzją z dnia 18 sierpnia 1999 r. nr DNS-1-0145576/RO/99 o specjalność „integracja europejska”, decyzją z dnia 21 września 1999 r. nr DNS-1-0145679/RO/99

o

specjalność

„resocjalizacja

i

profilaktyka

społeczna”,

decyzją

z

dnia

6 czerwca 2001 r. nr DSW-3-0145-452/EKo/2001 o specjalność „pielęgniarstwo ogólne”,
a decyzją z dnia 4 lipca 2001 r. nr DSW-3-0145-600/EKo/2001 o specjalność „geodezja gospodarcza
i

gospodarka

nieruchomościami”.

Kolejno

decyzją

z

dnia

18

lipca

2002

r.

nr DSW-3-4003-809/JP/02 uczelnia uzyskała pozwolenie na kształcenie na kierunku „socjologia”,
decyzją z dnia 31 lipca 2002 r. nr DSW-3-4003-864/JP/02 na kierunku „informatyka”, a decyzja z dnia
10 grudnia 2004 r. nr DSW-3-4003-2152/MP/04 na kierunku „inżynieria środowiska”.
Decyzją z dnia 29 kwietnia 2003 r. nr DSW-3-4041-251/EKo/03 termin ważności pozwolenia na
działalność uczelni został przedłużony do dnia 30 września 2006 r.
Dnia 7 października 2003 r. decyzją nr DSW-3-4003-1114/JP/03 dokonano przyporządkowania
specjalności „geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami” do kierunku „geodezja
i kartografia, a decyzją z dnia 27 listopada 2003 r. nr DSW-3-4003-1191/JP/03 specjalności
„integracja europejska” do kierunku „europeistyka”. Następnie decyzją z dnia 11 marca 2004 r.
nr DSW-3-4041-194/Re.4wsz/IW/04 udzielono uczelni pozwolenia na utworzenie wydziału
zamiejscowego w Kołobrzegu i prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku
„pielęgniarstwo”, a decyzją z dnia 5 marca 2004 r. nr DSW-3-4003-268/JP/04 dokonano
przyporządkowania prowadzonej specjalności pod nazwą „pielęgniarstwo ogólne” do kierunku
„pielęgniarstwo”.

Pozostałe prowadzone przez uczelnię specjalności (decyzjami z dnia 6 września 2004 r.),
tj. „zarządzanie przedsiębiorstwem”, „administracja publiczna” oraz „resocjalizacja i profilaktyka
społeczna” przyporządkowano do poszczególnych kierunków studiów. Specjalność „zarządzanie
przedsiębiorstwem” decyzją nr DSW-3-4003-1576/MP/04 do kierunku „zarządzanie i marketing”,
specjalność „resocjalizacja i profilaktyka społeczna” decyzją nr DSW- 3-4003-1577/MP/04 do
kierunku

„pedagogika

specjalna”,

specjalność

„administracja

publiczna”

decyzją

nr DSW-3-4003-1578/MP/04 do kierunku „administracja”.
W dniu 29 marca 2004 wpłynął wniosek założycieli uczelni oraz jej rektora o nadanie uprawnienia
do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „europeistyka”. Po rozpatrzeniu wniosku pod
względem formalnym, wniosek został skierowany do zaopiniowania przez Państwową Komisję
Akredytacyjną, która uchwałą nr 649/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. wniosek zaopiniowała pozytywnie.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu rozpatrzył sprawę, zapoznał się ze stanowiskiem
Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uznał – na podstawie art. 1a ustawy o wyższych szkołach
zawodowych, – iż są podstawy do przekształcenia w/w uczelni ze szkoły wyższej działającej
w oparciu o ustawę o wyższych szkołach zawodowych w szkołę wyższą działającą w oparciu o ustawę
o szkolnictwie wyższym oraz do ustalenia ogólnego kierunku działalności uczelni w sposób
następujący: prowadzenie studiów magisterskich na kierunku „europeistyka” oraz wyższych studiów
zawodowych na kierunkach: „socjologia”, „informatyka”, „zarządzanie i marketing”, „administracja”,
„pedagogika specjalna”, „pielęgniarstwo”, „geodezja i kartografia” oraz „inżynieria środowiska”.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2004 r. nr DSW-3-4001997/Eko/04 pracownicy, studenci i środki majątkowe niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej pn.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie stali się pracownikami, studentami
i środkami majątkowymi niepaństwowej szkoły wyższej działającej na podstawie ustawy
o szkolnictwie wyższym.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2006 r. nr DSW-2-KT-4003154/06 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „geodezja
i kartografia”.
Po analizie wniosku o przedłużenie działalności i zapoznaniu się z uchwałami Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, w których pozytywnie oceniono jakość kształcenia na poziomie studiów
pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja” (Uchwała Nr 392/2006 z dnia 8 czerwca 2006),
„pedagogika specjalna” (Uchwała Nr 510/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.), „geodezja i kartografia”
(Uchwała Nr 525/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.), „zarządzanie” (Uchwała Nr 720/2007 z dnia 20
września 2007 r.) „pielęgniarstwo” (Uchwała Nr 728/2007 z dnia 20 września 2007 r.) decyzją

z dnia 30 listopada 2006 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW – 3-4031-483/06 termin
ważności pozwolenia został przedłużony do dnia 30 września 2016 r.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 2009. Nr MNiSW- DNS-WUN6022-1020-3/EK/09 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej otrzymała uprawnienia do prowadzenia
studiów pierwszego stopnia na kierunku „ogrodnictwo”.
Większość kierunków prowadzonych przez WSGK w Kutnie to kierunki rzadko prowadzone
przez inne uczelnie. Byliśmy jedyną Uczelnią w województwie łódzkim, z grona uczelni publicznych
i niepubliczny, która prowadzi kierunek „geodezja i kartografia” na poziomie studiów pierwszego
i drugiego stopnia.

2.2. Forma prawna Uczelni

-

zarządzanie – kierunek przekształcony ze specjalności zarządzanie w przedsiębiorstwie decyzją
nr DSW-3-4003-1576/MP/04 z dnia 6 września 2004r.

-

administracja – kierunek przekształcony ze specjalności administracja publiczna decyzją nr
DSW-3-4003-1578/MP/04

-

europeistyka – kierunek przekształcony ze specjalności integracja europejska decyzją
z dnia 27 listopada 2003 r. nr DSW-3-4003-1191/JP/03; uprawnienia do prowadzenia studiów
drugiego stopnia na kierunku europeistyka zostały nadane decyzją z dnia 28.12.2004 r. nr DSW3-4003-1005/Eko/04

-

pedagogika specjalna- kierunek przekształcony ze specjalności resocjalizacja i profilaktyka
społeczna decyzją nr DSW- 3-4003-1577/MP/04

-

pielęgniarstwo – kierunek przekształcony ze specjalności pielęgniarstwo ogólne decyzją
z dnia 5 marca 2004 r. nr DSW-3-4003-268/JP/04; uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego
stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostały nadane decyzją z dnia 18 lutego 2013 r.
DKN.ZNU.6022.20.2013.IŻ

-

geodezja i kartografia – kierunek przekształcony ze specjalności geodezja gospodarcza
i gospodarka nieruchomościami decyzja z dnia decyzją z dnia 27 listopada 2003 r. nr DSW-34003-1191/JP/03; uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i
kartografia zostały nadane decyzja z dnia 30 listopada 2006 r. nr DSW-2-KT-4003-154/06

-

informatyka- kierunek utworzony na podstawie decyzji z dnia 31 lipca 2002 r. nr DSW-3-4003864/JP/02

-

inżynieria środowiska – kierunek utworzony na podstawie decyzji decyzja z dnia 10 grudnia
2004 r. nr DSW-3-4003-2152/MP/04

-

ogrodnictwo – kierunek utworzony na podstawie decyzji z dnia 20 marca 2009. Nr MNiSWDNS-WUN-6022-1020-3/EK/09

-

pedagogika – kierunek utworzony na podstawie decyzji z dnia 22 lipca 2010 r. MNiSW- DNSWUN-6022-10183-2/SH/10

Misją Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie jest kształcenie na wszystkich
stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku
z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo- rozwojowymi oraz
we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie
ze społeczeństwem.
W szczególności Uczelnia:
1. kształci

i

wychowuje

studentów

zgodnie

z

ideami

humanizmu

i

tolerancji,

w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka,
patriotyzmu, demokracji, honoru, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i Ojczyzny
2. kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej
3. prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz świadczy usługi badawcze
4. kształci i promuje kadry naukowe
5. upowszechnia osiągnięcia nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i
udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych
6. kształci w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy
7. podejmuje starania i działania w kierunku tworzenia atmosfery życzliwości wśród
społeczności

akademickiej

oraz

kształtuje

nawyki

sumiennej

pracy

i rozwijanie motywacji poznawczych
8. stwarza warunki do rozwoju i promowania kultury fizycznej studentów
9. działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej do roku 2020 uwzględnia zmiany jakie
zaszły i będą zachodzić w sektorze szkolnictwa wyższego, a także horyzont czasowy. W Uczelni

przyjęto pięć celów strategicznych:
1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na
wiedzy.
2. Osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczorozwojowych.
3. Budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie.
4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni.
5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura.

Dobre wykształcenie jest dzisiaj szczególnie cenione, ponieważ pozwala lepiej poznać
świat i zrozumieć jego naturę i tajemnice. Wzmacnia także pozycję człowieka na rynku pracy.
Służy jednak nie tylko jednostce, ale także społeczeństwu i gospodarce.
W tym kontekście wyższe wykształcenie ma znaczenie szczególne, przyczynia się
bowiem do lepszego wykorzystania w życiu codziennym poznanych i opisanych praw natury.
Wykształcenie wymaga jednak ciągłego pogłębiania i rozszerzania, gdyż dokonywane
są kolejne ważne odkrycia naukowe, zachodzą zmiany w technice i w społeczeństwie.
Celem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jest kształcenie na poziomie pozwalającym
budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.
W dzisiejszym świecie gospodarka nie ma bowiem szansy być konkurencyjna, jeśli są w niej
zatrudnieni wyłącznie fachowcy potrafiący odtwarzać cudze pomysły i obsługiwać zakupione
technologie. Dzisiaj potrzebni są także absolwenci potrafiący rozwijać własne, oryginalne
produkty i technologie. Tylko w ten sposób polska gospodarka może konkurować z krajami
uznawanymi za wysoko rozwinięte.
Wykształcenie profesjonalnych i kreatywnych absolwentów wymaga zatrudniania
w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach, a także
zaangażowanych w pracę dydaktyczną. Od nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej oczekuje się zatem dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej zapewnia swoim studentom stabilne warunki
kształcenia, jak najlepsze przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się
środowisku społeczno-gospodarczym. Kształcenie jest prowadzone przede wszystkim na
studiach I i II stopnia. Jest ono efektywne, ponieważ jest ściśle powiązane z pracami
naukowymi i badawczo- rozwojowymi nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej. Dlatego w najbliższych latach w Wyższej Szkole Gospodarki
Krajowej:
-

będzie rozwijane kształcenie na poziomie inżynierskim lub licencjackim oraz
magisterskim,

-

będą aktywnie rozpoznawane potrzeby społeczeństwa i gospodarki regionalnej oraz
rozwijane kierunki kształcenia i dyscypliny naukowe priorytetowe dla nich,
z uwzględnieniem potrzeb gospodarki narodowej,

-

będzie rozwijana i pogłębiana oferta edukacyjna kierowana do środowisk zawodowo
czynnych, by umożliwić im ciągłe dokształcanie się;

-

będzie wzbogacane kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych
i kursów specjalistycznych,

-

będzie rozszerzana oferta studiów, pozwalająca lepiej wykorzystać zarówno zasoby
ludzkie, jak i techniczne Uczelni z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Programy studiów, forma zajęć i egzekwowanie wiedzy- niezależnie od rodzaju studiówbędą miały na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się, umiejętności współpracy
w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywania problemów, rozwijanie kreatywności czy
myślenia proekologicznego.
W warunkach masowego kształcenia konieczne jest zwracanie uwagi na studentów
szczególnie kreatywnych i uzdolnionych i pozyskiwanie ich do pracy naukowo- badawczej.
Na wydziałach Uczelni dąży się zatem do doskonalenia i rozszerzenia działań pozwalających
studentom na rozpoznawanie ich zdolności (koła naukowe, konkursy na prace dyplomowe,
udział w konkursach krajowych).
Ważnym czynnikiem motywującym pracowników do rozwijania swojego warsztatu pracy,
a studentów do ciągłego pogłębiania znajomości języków obcych jest umiędzynarodowienie
studiów. Umiędzynarodowienie studiów będzie istotnym czynnikiem kulturotwórczym,
a także promującym Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej. Ważnym elementem tego
działania będzie systematyczne zwiększanie liczby przedmiotów prowadzonych w języku
angielskim.
Prowadzenie działalności dydaktycznej w warunkach konkurencji wymaga ciągłego
pomiaru efektów tej działalności. Dlatego dużą wagę Władze Uczelni przykładają do systemu
jakości kształcenia. System ten jest czynnikiem zarówno kontrolnym, jak i motywującym do
doskonalenia procesu kształcenia.
Powiązanie pracy naukowej z kształceniem stanowi istotę funkcjonowania uczelni
wyższej. Na każdym kierunku studiów i na każdej specjalności prowadzonej w Wyższej
Szkole Gospodarki Krajowej kształcą przede wszystkim nauczyciele akademiccy aktywni
w danej dyscyplinie naukowej.
O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników. Dlatego są i będą
prowadzone działania mające na celu uświadomienie potrzeby publikowania osiągnięć
naukowo- badawczych w liczących się czasopismach naukowych, a także własnych.
Uświadamiana będzie także konieczność przestrzegania ustaleń odnoszących się do ochrony
własności intelektualnej.
Szczególna troską Uczelni jest współpraca z jednostkami gospodarczymi regionu
łódzkiego. Wysoki poziom prac naukowych i badawczo- rozwojowych jest uwarunkowany

zatrudnianiem kompetentnej i odpowiednio umotywowanej kadry. Przekłada się to również
na poziom nauczania.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej chce być Uczelnią przyjazną dla swojej
społeczności akademickiej, a także dla jej otoczenia. Przejawia się to we wspieraniu różnych
form działalności sprzyjających realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników,
a których nie mogą prowadzić w ramach pracy zawodowej bądź w ramach programów
studiów.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest ważnym elementem lokalnej społeczności
w wymiarze regionalnym i jej działania są uważnie obserwowane. Lokalna społeczność chce
być dumna ze swojej Uczelni i dlatego musi być informowana o jej osiągnięciach, aktualnych
i historycznych, a także być naocznym świadkiem jej działań. Sama Uczelnia musi tworzyć
warunki, aby swoje sukcesy zauważać, opisywać, archiwizować.
Ważnym czynnikiem integrującym Uczelnię z otoczeniem są kultura i sport. Wyższa
Szkoła Gospodarki Krajowej będzie zatem dynamizować swoją działalność kulturalną
i sportową, skierowaną zarówno do studentów Uczelni, jak i do społeczeństwa.
Najlepszymi ambasadorami Uczelni są jej absolwenci, zwłaszcza osiągający sukcesy
w pracy naukowej, w biznesie, w administracji samorządowej i państwowej, w sporcie,
w polityce i innych obszarach. Dlatego Uczelnia będzie prowadzić działania mające na celu
umocnienie więzi z absolwentami, np. poprzez Klub Absolwenta, organizację okresowych
zjazdów absolwentów WSGK.
Jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju gospodarki, społeczeństwa, technologii. Rola
nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych jest tutaj niekwestionowana. Dlatego
nakazem chwili staje się aktywne włączenie pracowników naukowo- dydaktycznych
zatrudnionych w Uczelni w działalność popularyzatorską. Pokazanie związków nauk
społecznych, ekonomicznych i technicznych ze zjawiskami zachodzącymi w otaczającym
świecie będzie miało na celu przekonanie społeczeństwa o potrzebie nauczania w zakresie
gwarantującym zrozumienie zachodzących zjawisk.
Uczelnia wyższa stanowi bardzo złożony organizm, w którym wiele procesów się
przenika, w tym dwa podstawowe: kształcenie i badania naukowe. W Wyższej Szkole
Gospodarki Krajowej prowadzi się jednocześnie kilka przedsięwzięć, takich jak studia
podyplomowe, projekty badawcze własne i inne.
Tak

złożony

organizm

wymaga

zatrudniania

kompetentnych,

zaangażowanych

nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz profesjonalnych pracowników

administracji i obsługi technicznej. Od pracowników naukowych zależy bowiem poziom
prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej studiów, prac naukowych i badawczo
– rozwojowych. Sposób rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników naukowych,
a następnie ich oceny jest zasadniczym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju
Uczelni i budowania jej prestiżu w środowisku.
Sprawną i efektywną obsługę badań naukowych i procesu kształcenia mogą zapewnić
tylko profesjonalne i wykazujące się duża empatią służby administracyjne, techniczne
i personel obsługi. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ich odpowiednie
przygotowanie, ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy o zmianach zachodzących
w otoczeniu. Administracja będzie wyposażana w efektywniejszy system informatyczny.
2.4. Organy, władze, struktura organizacyjna Uczelni
Założycielami są osoby fizyczne:

1) Sławomira Maria Białobłocka, córka Stanisława, urodzona 22.08.1959 r. w Piątku
2) Henryk Andrzej Ziółkowski, syn Henryka, urodzony 05.05.1946 r. w Łodzi
3) Jerzy Bolesław Lewandowski, syn Jana, urodzony 14.08.1948 r. w Łodzi
Organami jednoosobowymi uczelni są:
1) Rektor
2) Kanclerz
3) Dziekan
Zakres działania i kompetencje każdego z wymienionych w pkt. 1 organów określa Statut uczelni
i „Regulamin Organizacyjny WSGK”.
Organem kolegialnym jest Senat - zakres zadań i kompetencji określa § 29 Statutu.
Jednostkami organizacyjnymi o charakterze dydaktycznymi są wydziały:
a) Wydział Administracji i Nauk Społecznych - utworzony na podstawie Zarządzenia nr 23/99
Rektora WSGK z dnia 24 października 1999 r.
b) Wydział Nauk o Zdrowiu – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 31C Rektora WSGK z
dnia 30 września 2001 r.
c) Wydział

Nauk

Technicznych

–

przekształcony

na

podstawie

Zarządzenia

nr 12 z dnia 31 sierpnia 2009 r., z Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Informatyki.

d) Wydział Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych – utworzony na podstawie Zarządzeniem
nr 16 Rektora WSGK z dnia 01 września 2002 r.
e) Wydział Studiów Europejskich – utworzony Zarządzeniem nr 6 Rektora WSGK z dnia 01
marca 2005 r.
f) Wydział Ogrodnictwa – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 4 Rektora WSGK z dnia 3
marca 2009 r.
Jednostkami organizacyjnymi o charakterze ogólnouczelnianymi są:
a) Biblioteka Główna – utworzona na podstawie Zarządzenia nr 10/98 Rektora WSGK z dnia 01
grudnia 1998 r.
b) Studium Nauczania Języków Obcych – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora
WSGK z dnia 18 grudnia 1999 r.
c) Zespół Pracowni Komputerowych – utworzony na podstawie Zarządzeniem nr 10/98 Rektora
WSGK z dnia 10 grudnia 1998 r.
d) Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli – utworzone na podstawie Zarządzenia nr 10/98
Rektora WSGK z dnia 1 grudnia 1998 r.
Jednostkami uczelnianym o charakterze administracyjnym są:
a) Rektorat – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 6A/98 Kanclerza WSGK z dnia
01 października 1998 r.
b) Dziekanat Wydziału Zarządzania – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 6B/98 Kanclerza
WSGK z dnia 1998 r.
c) Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – utworzony na podstawie
Zarządzenia nr 8A/99 Kanclerza WSGK z dnia 24 października 1999 r.
d) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

–

utworzony na

podstawie Zarządzenia

Nr 12A/2001 Kanclerza WSGK z dnia 30 września 2001 r.
e) Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych – przekształcony z Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oraz Wydziału Informatyki – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 12
B/2001 Kanclerza WSGK z dnia 30 września 2001 r.
f) Dziekanat Wydziału Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych – utworzony na podstawie
Zarządzenia nr 5B Kanclerza WSGK z dnia 01 września 2002 r.
g) Dziekanat Wydziału Studiów Europejskich – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 7 A
Kanclerza WSGK z dnia 01 marca 2005 r.
h) Kwestura – utworzona na podstawie Zarządzenia nr 1/98 Kanclerza WSGK z dnia 01
października 1998 r.
i)

Dział Organizacyjno-Gospodarczy – utworzony na podstawie Zarządzenia nr 5 Kanclerza
WSGK z dnia 15 czerwca 2004 r.

j)

Archiwum – utworzone na podstawie Zarządzenia nr 12/2001 Kanclerza WSGK
z dnia 1 października 2001 r.

k) Domy Studenckie – utworzone na podstawie Zarządzenia nr 4 Kanclerza WSGK
z dnia 01 października 2000 r.
l)

Wydawnictwo WSGK – utworzone na podstawie Zarządzenia nr 7/2000 Kanclerza WSGK z
dnia 05 grudnia 2000 r.

System stypendialny
System opieki materialnej w Uczelni jest uregulowany Regulaminem ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSGK. W ramach dotacji
otrzymywanej corocznie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uczelni przyznawane są
stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych studentów i zapomogi.
Z własnych środków uczelnia przyznaje corocznie 2 stypendia socjalne, obejmujące całkowite
zwolnienie z kosztów przez cały tok studiów, dla studentów wytypowanych przez Urząd Miasta
Kutno. Ponad to, co rok Założyciel WSGK przyznaje 6 stypendiów socjalnych dla osób będących
w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia są przyznawane przez rektora, po akceptacji założyciela.
Informacje o systemie opieki materialnej są udostępniane na tablicach ogłoszeń, w Dziekanacie,
w Rektoracie.

3. Relacje Uczelni z otoczeniem

Założyciele i władze uczelni wyznaczyli za cel ścisłą współpracę z władzami samorządowymi
regionu i dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, zwłaszcza lokalnego.
Oferta kształcenia była konsultowana z władzami miasta i powiatu na etapie tworzenia uczelni.
Każdy kierunek tworzony na uczelni był konsultowany z władzami samorządowymi.
Uczelnia w 1999 r. otrzymała prestiżową nagrodę „Kutnowski Hit” przyznawaną przez Kapitułę
złożoną z parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych miasta i regionu. W ten sposób
środowisko doceniło inicjatywę powstania uczelni w Kutnie.
16 lutego 2006r. Uczelnia otrzymała wyróżnienie „Najwyższa Jakość” przyznane przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiktora
Garbusewicza i patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy za wysoki poziom zarządzania, jakości
kształcenia i współpracę z władzami samorządowymi.

16 lutego 2009 r. Uczelnia ponownie uzyskała certyfikat „Najwyższa Jakość” Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Badań nad Jakością
Rektor prof. dr Zbigniew Białobłocki został wyróżniony nagrodą „Sokrates International Award”
przyznaną przez International Corporation of Social Partnership „Europe Business Assembly”.
Wręczenie nagrody nastąpiło w listopadzie 2005 r. w Oksfordzie (jest to trzecia nagroda
przyznana rektorowi polskiej uczelni niepublicznej).
Uczelnia dąży do wyrobienia u studentów postawy zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej
i

regionalnej.

Od

2000

r.

w

ramach

zawartego

porozumienia

pomiędzy

WSGK

a Gminą Miejską Kutno, uczelnia rokrocznie funduje dwa stypendia na pokrycie kosztów czesnego dla
osób wytypowanych przez Komisję Socjalną Urzędu Miasta w Kutnie obejmujące cały okres nauki.
Uczelnia przystąpiła do programu adresowanego do uczelni niepaństwowych, który odbywał się
pod patronatem honorowym Prezydenta RP, dotyczącym kształcenia studentów z Ukrainy, Białorusi
i Rosji. Program zakładał objęcie pełnym stypendium: zwolnienie z opłat czesnego, kieszonkowe,
koszty zakwaterowania i wyżywienia. Uczelnia w latach 2002- 2007 wykształciła 8 osób w ramach
tego programu na różnych kierunkach.
Uczelnia

współpracuje

z

Młodzieżowym

Biurem

Pracy

OHP-

Oddział

w

Kutnie,

m.in. 14 kwietnia 2003 r. WSGK objęła patronatem honorowym Ogólnopolskie Targi Pracy OHP
„Unia Europejska- Szansa- Młodzież”, które odbyły się w Kutnie i organizowane były przez
Młodzieżowe Biuro Pracy w Kutnie.
Uczelnia jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej. Organizuje konferencje, seminaria,
debaty

otwarte

dla

uczestników

pochodzących

z

lokalnych

środowisk

samorządowych,

gospodarczych, a także dla uczniów, nauczycieli, wychowawców.

4.

Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia

Siedziba uczelni mieści się w Kutnie przy ul. Lelewela 7 na działce ogrodzonej
o powierzchni 6.000 m2, wydzierżawionej od Urzędu Miasta (umowa podpisana na 15 lat). Na tym
terenie

znajdował

się

budynek

po

dawnej

szkole

podstawowej.

Został

on wyremontowany przez uczelnię i przystosowany do potrzeb wyższej szkoły. Obiekt ten (siedziba
Uczelni) jest dzierżawiony.
W budynku tym mieszczą się: Rektorat, Gabinety: Rektora, Prorektora, Kanclerza i Vice
Kanclerza, Biblioteka Główna z czytelnią, Laboratorium Wentylacji i Ogrzewnictwa. W budynku
mieści się również, sekretariat Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli oraz Zespół Pracowni
Komputerowych:

 Pracownia nr 1 - wyposażona w 10 komputerów Macintosh - jest pracownią wyposażoną w
specjalistyczne oprogramowanie graficzne,
 Pracownia nr 2 – wyposażona w 21 komputerów pracownia dydaktyczna,
 Pracownia nr 3 - pracownia dydaktyczna,
 Pracownia nr 4 - wyposażona w 21 komputerów pracownia dydaktyczna (posiada
specjalistyczne oprogramowanie graficzne i geodezyjne (m.in. AutoCAD).
Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu.
Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w nowym własnym czterokondygnacyjnym budynku.
Ten nowoczesny obiekt o powierzchni 2000 m2, przystosowany został również do potrzeb osób
niepełnosprawnych .
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowany jest także budynek dzierżawiony.
Zarówno obiekt własny jak i dzierżawiony dostosowany jest do korzystania przez osoby
niepełnosprawne. Obydwa budynki posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich a brak windy nie
wpływa na możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych. W przypadku zgłoszenia na studia osoby
niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchową zajęcia planowane są zarówno w pracowniach
komputerowych jak i w normalnych salach wykładowych na parterze. Wszystkie biura (rektorat,
dziekanat, biblioteka, pracownie komputerowe, pracownie dydaktyczne) dostępne są na parterze.
Osoby niepełnosprawne nie mają więc problemu z poruszaniem się po budynkach.
W nowym budynku mieści się:


15 sal dydaktycznych w tym:
-

sala wyposażona w 21 komputerów,

-

dwie duże sale wykładowe po 150 miejsc każda,



kwestura, dziekanaty, pokój dla wykładowców,



akademik na 49 miejsc (IV kondygnacja).

Wydział dysponuje niezbędną ilością miejsc w salach wykładowych. Wszyscy studenci (poza
godzinami zajęć dydaktycznych) mają wolny dostęp do czterech pracowni komputerowych
z dostępem do Internetu. Na terenie uczelni działa również sieć Wi-Fi. Wszyscy studenci maja
nieograniczony dostęp do internetu bezprzewodowego.
Sale dydaktyczne uczelni wyposażone są w:


zestawy nagłaśniające (3 szt.),



ekrany audiowizualne (9 szt.),



rzutniki multimedialne (9 szt.),



radiomagnetofony (10 szt.),



telewizory (6 szt.),



kserokopiarki (3 szt.).

Wszystkie zajęcia mają więc do dyspozycji odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Wszystkie
wykłady odbywają się w oparciu o rzutniki multimedialne i prezentacje przygotowywane przez
wykładowców.
Dla potrzeb prowadzenia wychowania fizycznego, WSGK w Kutnie zawarła umowę najmu sali
gimnastycznej z Gimnazjum Publicznym Nr 2 (lekcje siatkówki), Szkołą Podstawową Nr 9 (sekcja
koszykówki, I Liga Koszykówki Mężczyzn AZS WSGK) oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w
Kutnie (sekcja MMA i Taekwondo).

5.

Biblioteka Uczelni

Zbiory biblioteczne Uczelni WSGK (stan z 31.03.2012 r.) przedstawiają się następująco :

Rodzaj zbioru

Jedn.

Stan zbioru dla

Stan zbioru ogółem

kierunku
Książki

wol.

2 156

21 209

Czasopisma

wol.

38

1 032

Zbiory specjalne

jedn.

120

305

jedn.

2 314

22 546

Razem

Studenci WSGK mają wolny dostęp do zgromadzonych książek i czasopism. Zbiory są
uporządkowane wg działów. Stosuje się różne formy udostępniania zbiorów, w zależności od statusu
danej publikacji:


na miejscu w uczelni (w czytelni),



wypożyczanie na krótki termin (do 1 tygodnia),



wypożyczanie długoterminowe (do 3 miesięcy).

Biblioteka wraz z czytelnią jest dostępna przez siedem dni w tygodniu w godzinach
od 8.00 do 16.00. Liczba miejsc w czytelni wynosi 15, a liczba stanowisk komputerowych
z dostępem do sieci 4. Biblioteka jest obecnie w trakcie opracowywania elektronicznej wersji zbiorów
(z wykorzystaniem oprogramowania LIBRA). Po ukończeniu fazy wprowadzania pozycji będzie
możliwe zarówno przeglądanie dostępności zasobów jak i ich zamawianie (rezerwowanie) poprzez
dostęp z poziomu strony WWW.

Biblioteka WSGK wykorzystuje dostęp do katalogów on-line innych bibliotek szkół wyższych,
publicznych i pedagogicznych, za pomocą Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich oraz
bezpośrednio przez strony www konkretnych placówek (min. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Łodzi, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie). Ponadto pracownicy biblioteki
wykorzystują dostęp i upowszechniają korzystanie z baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej.
Biblioteka WSGK przystępuje do testów czytelni on-line ibuk.pl tworzonej przez Wydawnictwo
Naukowe PWN. Liczymy, że w przyszłości uda nam się rozszerzyć ofertę literatury o pozycje cyfrowe
dostępne dzięki czytelni on-line.

