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JUBILEUSZ PIĘCIOLECIA 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku w dniu 10 
kwietnia 2006 r. obchodzi jubileusz pięciolecia jej powołania, a w dniu 1 paź-
dziernika 2006 r. jubileusz pięciolecia funkcjonowania.
Pomysłodawcami utworzenia uczelni wyższej w Sanoku były Władze Miasta 
i Powiatu oraz liczna grupa sanoczan, w tym Jan Pawlik, lekarz medycyny, 
który przez wiele lat sprawował funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, pełnił, i pełni, funkcję Przewodniczą-
cego Rady Miasta Sanoka, a w ramach współpracy z Uczelnią pełni funkcję 
Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku.

JAN GRODEK – PATRON UCZELNI

W 2005 r., rozporządzeniem ministra z dn. 26 stycz-
nia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku zmieniła nazwę 
na: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana 
Grodka w Sanoku, obierając sobie za patrona światłego 
i uczonego sanoczanina, Jana Grodka.
Jan Grodek – patron Uczelni:
„Był to mąż wielkiego serca i śmiały w stawianiu czo-
ła bezprawiom rzeczypospolitej literackiej”, „wymow-
ny i uczony, magnatom i dostojnikom miły, wielokroć 
dzierżył chwalebnie urząd rektorski” – pisał o nim jego 
panegirysta pośmiertny. 
Jan Grodek urodził się w Sanoku ok. roku 14841. W ro-
ku 1502 uzyskał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych, 
a w 1513 tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W seme-
strze letnim 1513 rozpoczął wykłady na Wydziale Fi-
lozoficznym jako docent extraneus, a później do 1525 
roku wykładał jako kolega mniejszy2, pełniąc jednocze-
śnie funkcję dziekana. Od semestru letniego 1517 r. zo-
stał włączony do Collegium Minus. Jako człowiek świa-
tły i uczony, Jan Grodek stopniowo doszedł do wysokich 
godności akademickich. 
Pracując na Wydziale Filozoficznym, rozpoczął studia 
prawnicze, zwieńczone uzyskaniem w roku 1525 tytu-
łu bakałarza prawa, a w 1526 dyplomu licencjackiego 
z zakresu prawa kanonicznego. W roku 1525 został ob-

1 Żadne z dostępnych źródeł  nie podaje  dokładnej daty urodzin Jana 
Grodka; wszystkie podają powyższą datę jako przybliżoną.  Nie  na-
trafiono również na żadną wzmiankę związaną z okresem szkolnym 
kandydata na patrona Uczelni. Jego  życiorysy  rozpoczynają się od 
podjęcia studiów. 
2 Nazwy stanowisk zajmowanych przez Uczonego podawane są za 
materiałem źródłowym.

rany większością głosów seniorem Bursy Kanonistów 
(Prawników), w latach 1526 – 1533 pełnił obowiązki 
surogata biskupa krakowskiego – Piotra Tomickiego, 
a następnie do roku 1535 funkcję plebana w Michało-
wie.
W roku 1535 Jan Grodek sprawował urząd prokurato-
ra akademii, a w roku 1540, będąc już profesorem zwy-
czajnym prawa, objął bogatą parafię w Luborzycy i zo-
stał prebendarzem kaplicy Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w krakowskiej katedrze.
24 kwietnia 1540 został wybrany po raz pierwszy rek-
torem Akademii Krakowskiej, którą to godność spra-
wował przez wiele kadencji, jeszcze w r. 1552. Jako 
rektor i prawnik oddał wielkie zasługi Akademii, m.in. 
pełnił w październiku 1551 r. funkcję asesora w proce-
sie o wiarę wytoczonym Konradowi Krupce.
W roku 1542 został oddelegowany z akademii na ple-
banię w kościele św. Mikołaja. W kościele tym ufun-
dował stałe stanowisko Kaznodziei, a po śmierci prze-
znaczył na niego hojne darydary. 
W roku 1548 Jan z Sanoka wszedł w skład komisji aka-
demickiej, którą powołano w celu rozstrzygnięcia spra-
wy, związanej ze wstrzymaniem wynagrodzenia profe-
sorom Wydziału Atrium pod koniec semestru letniego 
1546, za odmowę prowadzenia zajęć w dotychczasowej 
scholastycznej formie. 
W lipcu 1551 Jan z Sanoka wydał jako rektor zarzą-
dzenie, nakazujące studentom mieszkającym w bur-
sach posiadanie prywatnych preceptorów, którzy dba-
liby o ich naukę i zachowanie. Jednocześnie zakazał 
noszenia broni i świeckich strojów. Od października 
1551 r. sprawowany przez Jana Grodka urząd rektora 
został szczególnie wzmocniony przez biskupa krakow-
skiego Andrzeja Zebrzydowskiego, kanclerza akademii, 
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Miasto Sanok, liczące na początku XX w. około  
12 tys. mieszkańców, miało w planach wojskowych naddu-
najskiej monarchii habsburskiej odegrać ważną rolę przy 
ewentualnej odsieczy dla pobliskiej twierdzy przemyskiej. 
Stąd też Sanok był mobilizacyjnym zapleczem dla C.K. X 
Korpusu mieszczącego się w Przemyślu. W okresie przed 

wybuchem I wojny świa-
towej władze cywilne i woj-
skowe postanowiły roz-
winąć do pełnego stanu ba-
taliony 45 pułku piechoty 
oraz tzw. Landwehry, kwa-
terujące w budynku obec-
nego zespołu szkół ekono-
micznych. Aby pomieścić 

w jednym miejscu około 1200 żołnierzy w 1912 r. rozpo-
częto budowę nowoczesnego obiektu koszarowego. Ukoń-
czono ją w 1914 r., powodując ogromne zadłużenie mia-
sta – koszt budowy budynków koszarowych wyniósł 653 
tys. koron, zaś dług miasta wobec państwa wyniósł 740 
tys. koron. 
Baza wojskowa początkowo składała się z jednego budyn-
ku, w którym obecnie mieści się PWSZ. Z biegiem czasu 
dobudowano drugi oraz zaplecze kuchenne i magazynowe. 
W takim stanie zastał zespół koszarowy rok 1918, kiedy 
to Sanok przeszedł w ręce Polskiej Komisji Likwidacyj-
nej, przejmującej władzę na terenie Galicji z rąk urzęd-
ników rozpadającej się monarchii austro-węgierskiej. 
W obiektach przejętych bezkrwawo przez członków pol-
skich organizacji paramilitarnych powstało centrum ope-

KOSZARY, KTÓRE STAŁY SIĘ MURAMI UCZELNI

co miało umożliwić podjęcie skutecznych działań prze-
ciwko wysokiej niekarności studentów.
Zmarł 27 sierpnia 1554 r.
Zasługi Jana Grodka (ok. 1484 –1554), wybitnego hu-
manisty, uczonego w zakresie sztuk wyzwolonych i pra-
wa, człowieka światłego, dla Krakowskiej Alma Ma-

ter, ale tym samym dla Sanoka i regionu karpackiego, 
były nie do przecenienia. Nie tylko, że sprawował we 
Wszechnicy Krakowskiej najwyższe godności akade-
mickie, zasłużył się równie wysoko dla braci studenc-
kiej, ustanawiając stypendia dla najbiedniejszych stu-
dentów z Sanoka i okolic.
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racyjne i materiałowe oddziałów, które powstając na te-
renie Sanoka, kierowane były na odcinki frontu w rejon 
Komańczy, Ustrzyk Dolnych i Chyrowa celem walk z si-
łami Ukraińskiej Halickiej Armii. 
Na przełomie roku 1918 – 1919 przez zespół koszarowy 
przewinęły się oddziały tzw. „kompanii sanockiej”. Po za-
kończonej wojnie ukraińskiej w 1919 r. oraz wojnie z bol-
szewikami w 1920 r. na stałe koszary sanockie dostały się 
w ręce 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, który stacjono-
wał tu do września 1939 r. Kompleks koszarowy został 
w tym czasie odnowiony oraz rozbudowany o dodatkowe 
obiekty zaplecza gospodarczego. Potocznie zaczęto nazy-
wać koszary Jagiellońskimi.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej sanocki 2 Pułk 
Strzelców Podhalańskich wyruszył na wojnę wraz z do-
datkowo sformowanym batalionem C.K.M. Po wkrocze-
niu do miasta sił niemieckich dnia 9 IX 1939 r. obiek-
ty przejął niemiecki Wermacht, urzędując w nich do 
1944 r. W sierpniu Sanok został wyzwolony przez od-
działy radzieckie i na terenie kompleksu koszarowego 
pojawiły się oddziały Armii Czerwonej. W 1946 r. na 
teren Podkarpacia skierowano do walk z siłami Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii 8 i 9 Dywizję Piechoty Ludo-
wego Wojska Polskiego. Na terenie Sanoka pojawiły się 
pododdziały 32 i 34 pp, które z sanockich koszar wielo-
krotnie w tym czasie wyruszały na akcje zbrojne prze-
ciwko siłom poakowskiego i ukraińskiego podziemia. 
Po zakończeniu Akcji „Wisła” w 1947 r. gospodarzem 

budynków zostały oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza 
(WOP). Sanocki batalion WOP stał się główną jednostką 
zabezpieczającą pogranicze z Czechosłowacją oraz ZSRR. 
Ten stan rzeczy utrzymał się do 12.X. 1990 r., kiedy to 
w ramach reorganizacji i powołania do życia Straży Gra-
nicznej koszary weszły we władanie tej nowej formacji. 
Rozporządzeniem rady Ministrów z 10.IV. 2001 r. po-
wołano do życia Państwową Wyższa Szkołę Zawodową 
w Sanoku, która przejęła najstarszą część dawnych po-
austriackich koszar. Budynki zostały wyremontowane 
i przekazane Uczelni w formie aktu notarialnego przez 
lokalny samorząd. Tym samym rozpoczął się nowy 
okres w dziejach sanockich koszar, które, obok trady-
cyjnej roli zaplecza formacji mundurowych, stały się 
placówką oświatową. 

RYS DZIEJÓW SZKOLNICTWA W SANOKU

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I ŚREDNIE

Początki szkolnictwa w Sanoku sięgają XIV wieku 
i związane są ze szkołą parafialną przy kościele św. Mi-
chała Archanioła, która przygotowywała w zakresie 
umiejętności pisania i czytania po łacinie, jak również 
dawała podstawy w zakresie katechizmu. W murach tej 
pierwszej sanockiej szkoły uczyli się późniejsi studenci 
Uniwersytetu Krakowskiego. W latach 1416-1590 na 
studiach w Krakowie przebywało 36 żaków z Sanoka. 
Najbardziej znanymi sanoczanami, którzy w wiekach 
XV i XVI ukończyli Akademię Krakowską byli: Grze-
gorz z Sanoka i Jan Grodek.
Prawie do końca XIX w. szkolnictwo sanockie ograniczało 
się do szkół o charakterze podstawowym, tzw. pospolitych 
i ludowych. a pod koniec XIX w. również wydziałowych. 
Dopiero w 1880 r. powstało gimnazjum, do którego byli 
przyjmowani kandydaci po ukończeniu czterech klas szko-
ły ludowej. Dla młodzieży gimnazjalnej została w 1900 r. 
oddana do użytku Bursa Jubileuszowa im. Cesarza Fran-
ciszka Józefa I, która była w stanie pomieścić około 60 
uczniów. Do absolwentów sanockiego gimnazjum należeli 

m.in.: Julian Krzyżanowski oraz Kazimierz Świtalski. 
O szkolnictwie wyższym możemy mówić dopiero od począt-
ków XX w., kiedy to w 1901 r. otwarto w Sanoku Instytut 
Wyższy Naukowo-Wychowawczy, którego zadaniem było 
przygotowywanie dziewcząt do zawodu nauczycielskiego. 
W 1923 r. Instytut przekształcony został w Miejskie Pry-
watne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Natomiast 
pierwszym ośrodkiem akademickim był uruchomiony 
w 1963 r. przy Zespole Szkół Mechanicznych Punkt Kon-
sultacyjny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakow-
skiej, prowadzący od 1974 r. studia magisterskie. Rok póź-
niej (w 1975 r.) Punkt Kon-
sultacyjny Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie oraz 
Punkty Konsultacyjne Wy-
działów Mechanicznego, Bu-
dowlanego i Chemicznego 
Politechniki Rzeszowskiej.
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Okoliczności powstania

Inicjatywa utworzenia Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej zrodziła się z potrzeb społeczno-gospo-
darczych oraz uwarunkowań demospołecznych miasta 
Sanoka, powiatu sanockiego i szerzej – Euroregionu 
Karpackiego. Obecność tej placówki w województwie 
podkarpackim umożliwia zdobycie wyższego wykształ-
cenia absolwentom szkół średnich regionu bez ponosze-
nia wysokich kosztów utrzymania w wielkomiejskich 
ośrodkach akademickich. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Sanoku roz-
poczęła kształcenie od roku 
akademickiego 2001/2002 
w dwóch obiektach przy 
ul. Mickiewicza 21. Biorąc 
pod uwagę miejsce powo-
łania Uczelni w Euroregio-
nie Karpackim, u podstaw 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANA GRODKA W SANOKU

jej utworzenia legły takie kierunki jak filologia, filologia 
polska i kulturoznawstwo, w ramach których powołano 
specjalności: język polski, język i kultura rosyjska, ję-
zyk i kultura słowacka, język i kultura ukraińska, oraz 
specjalność kulturoznawczą: kultura krajów karpackich. 
Niektóre z nich, jak np. filologia słowacka czy ukraińska 
należą do specjalności rzadkich, oferowanych przez nie-
liczne ośrodki akademickie. Jednak ich powołanie, po-
dobnie jak kierunku o profilu kulturoznawczym, właśnie 
w Sanoku związane jest ze specyfiką pogranicza i wielo-
kulturowości regionu. Pozwalają kształcić w zakresie hi-
storii, teorii i analizy kultury duchowej, materialnej (za-
równo wysokiej jak i ludowej) dziejów społecznych i po-
litycznych Regionu Karpackiego, z uwzględnieniem spe-
cyfiki etnicznej, religijnej i językowej obszaru należącego 
obecnie do trzech państw: Polski, Ukrainy i Słowacji. Tra-
dycje specyfiki szkolnictwa sanockiego i kultury konty-
nuują również dwa kierunki o profilu artystycznym, edu-
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kacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, które 
poza wykorzystaniem potencjału kulturowego euroregio-
nu, kształcą dodatkowo kadry dla miejscowych szkół, pla-
cówek dydaktycznych, oświatowych i kulturalnych. 
Natomiast biorąc pod uwagę tendencje rozwoju rynku, wy-
mogi społeczne oraz tendencje rozwojowe w zakresie edu-
kacji młodzieży, otwierane kolejno nowe kierunki i spe-

cjalności odznaczają się 
zasięgiem interdyscypli-
narnym, wiążąc się z dys-
cyplinami całkowicie od-
miennymi, takimi jak na-
uki techniczne, medyczne 
czy rolnicze. Zwiększa 
to możliwości zatrudnia-
nia absolwentów Uczelni 

i przyczynia się do utrwalania jej wizerunku i programu 
edukacyjnego w Regionie Podkarpackim oraz na rynku 
lokalnym, poprzez rozwijanie różnych form partnerstwa 
z instytucjami lokalnymi i regionalnymi, także w kontek-
ście współpracy transgranicznej.
Stąd też kolejne uruchamiane kierunki to: kierunek tech-
niczny: mechanika i budowa maszyn (2003/2004), kie-
runek medyczny: pielęgniarstwo (2003/2004), kierunek 
rolniczy: rolnictwo (2005/2006). Natomiast w bieżącym 
roku akademickim 2006/2007 uruchomione zostaną dwie 
nowe specjalności na kierunkach prowadzonych, specjal-
ność komunikacja medialna na kierunku filologia polska 
i specjalność kultura regionu turystycznego na kierunku 
kulturoznawstwo. W planach jest także uruchomienie 
kierunku leśnictwo.
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Baza lokalowa

Siedzibę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Jana Grodka w Sanoku stanowią obiekty zlokalizowane 
w kompleksie złożonym z siedmiu byłych budynków ko-
szarowych o łącznej powierzchni 7 300 m2, położonym 
przy ulicy Mickiewicza 21, przejętym po byłej jednostce 
wojskowej oraz budynek przy ulicy Reymonta 6.
Aktualnie Uczelnia wykorzystuje na cele dydaktyczne 
trzy obiekty z kompleksu, budynki A i B (o powierzchni 
użytkowej 3 265, 71 m2), wyremontowane i przekazane 
jej w formie aktu notarialnego przez lokalny samorząd 
z chwilą uruchomienia 
Uczelni w 2001 roku oraz 
budynek F (o powierzchni 
użytkowej 1 587,20 m2), 
tzw. Arsenał (dawny bu-
dynek magazynowy), wy-
remontowany i zaadapto-
wany na cele dydaktyczne 
przez władze Uczelni ze 
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gorocznej inauguracji roku akademickiego, czyli w paź-
dzierniku 2006 roku. W obiekcie zostaną zorganizowane 
pracownie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki oraz ga-
leria przeznaczona do prezentacji prac studentów i wy-
kładowców PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
W planach inwestycyjnych na najbliższe lata znajdują 
się kolejne przedsięwzięcia, gdyż uzyskana dotychczas 
powierzchnia dydaktyczna zostanie już całkowicie wy-
korzystana, a nawet niewystarczająca, w nadchodzą-
cym roku akademickim, a ponadto nie zaspokoi potrzeb 
lokalowych Uczelni, dotyczących działalności sportowej 
studentów, kulturalno-rozrywkowej i socjalno-bytowej.

środków własnych, a częściowo z pozyskanych fun-
duszy ministerialnych i unijnych, oddany do użytku 
w trakcie inauguracji roku ak. 2005/2006. 
W międzyczasie, w związku z brakiem powierzchni dy-
daktycznej, w 2003 roku Uczelnia wydzierżawiła od 
Urzędu Miasta obiekt przy ulicy Reymonta 6, budynek 
C (o powierzchni użytkowej 1 142,48 m2). Ze względu 
na stan budynku, po przeprowadzeniu częściowego re-
montu przez Uczelnię, ulokowano w jego części Insty-
tut Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zakład Edukacji 
Plastycznej. W listopadzie 2004 roku budynek przy uli-
cy Reymonta 6 został przekazany Uczelni przez Urząd 
Miasta w formie aktu notarialnego, co umożliwi prze-
prowadzenie w najbliższej przyszłości remontu jego po-
zostałej części, rozbudowy i adaptacji całości na potrze-
by dydaktyczne. 
W trakcie rozbudowy i adaptacji znajduje się kolejny 
obiekt kompleksu wojskowego, dawna kotłownia, bu-
dynek D (o powierzchni użytkowej 1 021,40 m2), prze-
widziany na potrzeby Zakładu Edukacji Plastycznej, 
którego uroczyste otwarcie planowane jest w trakcie te-
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Pierwszym rektorem Uczelni był dr hab. Jan Sko-
czyński (2001-2002). Następnie funkcję rektora pełnił 
dr Józef Wróbel (2002-2003). 
Od lipca 2003 r. rektorem Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku jest dr hab. 
Halina Mieczkowska, prof. UJ i PWSZ. Profesor H. 
Mieczkowska jest również pracownikiem Instytutu Fi-
lologii Słowiańskiej UJ, gdzie pełni funkcję kierowni-
ka Katedry Filologii Słowackiej. W zarządzaniu Uczel-

WŁADZE I KADRA UCZELNI

nią wspierają ją dwaj prorektorzy, prorektor ds. roz-
woju i nauki dr Marek Paluch oraz prorektor ds. dy-
daktyki dr Rafał Majerek, i kanclerz inż. Lesław Sie-
dlecki. W związku z dobiegającą tego roku końca ka-
dencją sprawowania władzy rektora, w maju odbyły się 
wybory nowych władz rektorskich, podczas których za-
równo obecny rektor H. Mieczkowska, jak dwaj dotych-
czasowi prorektorzy, zostali ponownie wybrani na na-
stępną kadencję.

Rektor
dr hab. Halina Mieczkowska

prof . UJ i PWSZ

Prorektor 
ds. Rozwoju i Nauki

dr Marek Paluch
prof . PWSZ

Prorektor 
ds. Dydaktyki
dr Rafał Majerek

Kanclerz
inż. Lesław Siedlecki 
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Od momentu powstania Uczelnia funkcjonuje pod patro-
natem Uniwersytetu Jagiellońskiego, nieco później Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, a od roku 2004 Politechniki 
Rzeszowskiej, które to ośrodki wspomagają ją kadrą na-
ukowo-dydaktyczną i stwarzają możliwość sanockim ab-
solwentom kontynuacji nauki na studiach magisterskich 
uzupełniających. Poza już wspomnianymi, kadra PWSZ 
im. Jana Grodka w Sanoku wywodzi się ze znanych 
w środowisku akademickim i naukowym ośrodków, m.in.: 
z Akademii Pedagogicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Akademii Rolniczej w Krakowie, z Akademii Medycz-
nej w Lublinie,  z Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy 
oraz z Uniwersytetu Pre-
szowskiego.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNA UCZELNI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku kształci studentów na ośmiu kie-
runkach z czego w ramach trzech kierunków na sześciu specjalnosciach:

filologia – specjalności: filologia rosyjska, filologia słowacka, filologia ukraińska
filologia polska – specjalność: komunikacja medialna 
kulturoznawstwo – specjalność: kultura krajów karpackich, * kultura regionu turystycznego
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
mechanika i budowa maszyn
rolnictwo
pielęgniarstwo
kierunek planowany: leśnictwo

* specjalności uruchomione w roku akademickim 2006/2007. 

Program kształcenia realizowany jest w sześciu instytutach i podporządkowanych im zakładach 
instytutowych:

Instytut Edukacji Artystycznej – Zakład Edukacji Muzycznej, Zakład Edukacji  Plastycznej
Instytut Slawistyki – Zakład Języka Polskiego, Zakład Filologii Rosyjskiej, Zakład Filologii Słowackiej, Zakład 
Filologii Ukraińskiej
Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn
Instytut Rolnictwa
Instytut Pielęgniarstwa 

oraz w ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjno-dydaktycznych:

Studium Języków Obcych
Studium Pedagogiczne
Studium Wychowania Fizycznego
Pracownia Informatyki

Biblioteka 

W związku z uruchomieniem dwóch nowych specjalności na kierunkach prowadzonych, w przyszłości planuje się 
zmiany w strukturze organizacyjnej, związane z powołaniem: Zakładu Komunikacji Medialnej i Zakładu Kul-
tury Regionu Turystycznego, a w przypadku uzyskania zgody Ministra na uruchomienie kierunku leśnictwo, tak-
że powołanie Instytutu Leśnictwa, jako jednostki samodzielnej, ewentualnie połączonej z Instytutem Rolnictwa. 
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Instytut Slawistyki powstał w wyniku przekształceń w ramach struktury organizacyjnej Uczelni 
w 2003 roku. Od momentu powołania obejmował dwa kierunki, które legły u podstaw utworzenia 
Uczelni, kierunek filologia z trzema specjalnościami i kierunek filologia polska z jedną specjalno-
ścią, a od roku ak. 2006/2007 z dwoma, prowadzonymi w: Zakładzie Języka Polskiego, i z trzema pozo-
stałymi prowadzonymi w: Zakładzie Języka i Kultury Rosyjskiej, Zakładzie Języka i Kultury Ukraiń-
skiej oraz w Zakładzie Języka i Kultury Słowackiej. W 2004 r. po zmianie nazw specjalności uchwałą 
Prezydium Państwowej Komisji Akredydatycjnej, zostały odpowiednio zmienione i nazwy zakładów 
na: Zakład Języka Polskiego, Zakład Filologii Rosyjskiej, Zakład Filologii Słowackiej, Zakład Filolo-
gii Ukraińskiej. W przyszłości przewiduje się utworzenie Zakładu Komunikacji Medialnej. 
Dyrektorem instytutu jest dr hab. Halina Kosętka, prof. PWSZ.

INSTYTUT SLAWISTYKI

Studia na kierunku filologii polskiej umożliwiają absol-
wentowi zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego 
i specjalistycznego w zakresie wiedzy o literaturze i języku 
polskim, a także zapoznanie się z podstawami metodologii 
badań filologicznych oraz wyrobienie umiejętności analizy 
i kompozycji tekstu. Dy-
plom licencjata studiów za-
wodowych daje szanse na 
podjęcie pracy w zawodzie 
nauczyciela polonisty, bądź 
też kontynuację nauki na 
uzupełniających studiach 
magisterskich (Uniwersy-
tet Jagielloński, Uniwersy-
tet Rzeszowski i inne). 

Zakład Języka Polskiego

Zakład Języka Polskiego istnieje w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku od momentu powołania Uczel-
ni, a od roku 2003 funkcjonuje w obrębie Instytutu Slawistyki. Pracownicy zakładu tworzący mini-
mum kadrowe związani są z takimi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, jak: Akademia Pedagogicz-
na w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski oraz Oddział PAN w Krakowie. 
Funkcję kierownika zakładu pełni prof. dr hab. Maciej Kawka.



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku1�  

W procesie kształcenia kładzie się duży nacisk na za-
jęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące ab-
solwenta do pracy w zawodzie. Plan polonistycznych 
studiów licencjackich obejmuje przedmioty specjali-
styczne z zakresu języka, literatury i kultury polskiej 
oraz przedmioty kształcenia ogólnego, jak język obcy, 
historię filozofii, technologię informacyjną i itd.
W roku ak. 2006/2007 na kierunku filologia polska uru-
chomiona została druga specjalność – komunikacja me-
dialna, której absolwenci będą przygotowywani do pod-
jęcia pracy dziennikarskiej przede wszystkim w lo-
kalnych mediach. 
Od II roku nauki studentów obowiązuje kształcenie 
dwuprzedmiotowe i wybór dodatkowej specjalności 
z zakresu edukacji plastycznej, edukacji muzycznej 
oraz filologii rosyjskiej.
Zakład Języka Polskiego we współpracy z władzami 
Uczelni organizuje wykłady i spotkania z pracowni-

kami nauki, ludźmi pió-
ra i świata kultury, m.in. 
Marianem Pankowskim, 
gośćmi z Uniwersytetów 
w Kamieńcu Podolskim 
i Drohobyczu.
Pracownicy zakładu ści-
śle współpracują z po-
lonistycznym środowi-

skiem studenckim, koordynując organizację spotkań 
jubileuszowych, poświęconych polskim pisarzom np. 
rocznicy 150-lecia śmierci Adama Mickiewicza, wie-
czorów poezji organizowanych także przy współpracy 
z Biblioteką Pedagogiczną w Sanoku, corocznych kon-
kursów recytatorskich pod patronatem Janusza Szu-
bera pt. Niektórzy lubią poezję, konkursów literacko-
plastycznych, np. konkursu zorganizowanego z oka-
zji 130. rocznicy pierwszego wydania Starej Baśni  
J. I. Kraszewskiego.
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Trzyletnie studia zawodowe na specjalności filologia 
rosyjska przygotowują studentów do zawodu nauczy-
ciela języka rosyjskiego. Otwierają również możliwość 
kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. Szcze-
gólny nacisk kładzie się na praktyczne opanowanie ję-
zyka rosyjskiego oraz kształtowanie umiejętności jego 
poprawnego wykorzystania w podstawowych rodzajach 
komunikacji językowej. Pracy nad kompetencją języko-
wą towarzyszą zajęcia kulturoznawcze, które zapoznają 
studentów z materialną i duchową kulturą narodu ro-
syjskiego, jego historią i dniem dzisiejszym. Od roku ak. 
2005/2006 studenci podejmują naukę przedmiotu do-
datkowego (do wyboru) z zakresu filologii polskiej, edu-
kacji muzycznej i edukacji plastycznej. 
W ramach zajęć praktycznych organizowane są co roku 
np. tygodniowe wyjazdy studentów III roku filologii ro-
syjskiej do Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in. w celu 

Zakład Filologii Rosyjskiej

Zakład Filologii Rosyjskiej PWZ im. Jana Grodka w Sanoku działa od początku istnienia Uczelni,  
tj. od 2001 roku, najpierw jako jednostka samodzielna, a od roku akad. 2003/2004 jako jednostka dy-
daktyczna w Instytucie Slawistyki. Kierownikiem zakładu jest dr Henryk Grzyś. 

uzupełnienia materiałów do prac dyplomowych (biblio-
teki, czytelnie) oraz wyjazdy za granicę, np. do Lwowa 
czy Moskwy.
W ramach działalności naukowej zakładu prowadzone 
są spotkania i konferencje, np. niedawno (w kwietniu 
2006 r.) zorganizowana, we współpracy z Rosyjskim 
Ośrodkiem Nauki i Kultury przy Ambasadzie Rosyj-
skiej w Warszawie, międzynarodowa konferencja na-
ukowa Dialog kultur sło-
wiańskich. Wygłoszone na 
konferencji referaty opu-
blikowane zostaną w to-
mie pokonferencyjnym. 
Zakład gości ludzi nauki 
i osoby publiczne, np. pra-
cowników Moskiewskie-
go Instytutu Języka Ro-
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syjskiego im. A. Puszkina, Rosyjskiego Ośrodka Na-
uki i Kultury w Warszawie czy Uniwersytetu Mo-
skiewskiego. Natomiast w ramach działalności kul-
turalno-rozrywkowej organizowane są np. tradycyjne 
wieczory rosyjskie, z nieodłącznym piciem herbaty, 
z blinami i owocowym „pirogiem”. Przy okazji można 
więc podziwiać samowary, matrioszki, haftowane chus-
ty i inne przedmioty związane z rosyjską tradycją. Spo-
tkania, w których licznie uczestniczą studenci, a także 
uczniowie sanockich szkół średnich, uświetniają kon-
certy piosenki autorskiej, np. rosyjskiego poety i barda 

Aleksandra Ananiczewa (sekretarza zarządu Związku 
Pisarzy Rosji). 
Spodziewamy się, że atrakcyjne pod względem turystycz-
nym położenie Sanoka, bogactwo przygranicznej kultury, 
liczne zabytki, zwłaszcza rzadko spotykana i doskonale 
zachowana w Polsce architektura cerkiewna, oraz zaan-
gażowanie ze strony kadry PWSZ, w nieodległej perspek-
tywie zaowocuje nasileniem kontaktów z innymi ośrod-
kami kultury i uczelniami z rejonu pogranicza, a także 
będzie sprzyjać szerokiej promocji naszego miasta.
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Trzyletnie studia licencjackie w zakresie specjalności 
filologia słowacka są studiami humanistycznymi o pro-
filu translatologiczno-kulturoznawczym. Skierowane 
są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę humani-
styczną, nauczyć się w stopniu biegłym języka słowac-
kiego, poznać wybrany drugi język słowiański, a także 
pogłębić znajomość jednego z języków zachodnich. 
 Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów z zakresu słowackiego językoznawstwa, lite-
raturoznawstwa, wiedzy o kulturze oraz tłumaczy języka 
słowackiego. Zakład Filologii Słowackiej ściśle współpra-
cuje z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz z Katedrą Języka Słowackiego i Katedrą 
Literatury Słowackiej Uniwersytetu Preszowskiego, co za-
pewnia stały kontakt z innymi ośrodkami słowacystyczny-
mi, a także dostęp do najnowszych materiałów i pomocy 
naukowych. 

Zakład Filologii Słowackiej

Słowacystyka w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku kształci studentów od początku istnienia Uczelni. 
Od roku 2001 prowadzono studia o specjalności język i kultura słowacka, które w czerwcu 2005 de-
cyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek Rektora PWSZ, zostały przyporządkowane 
do kierunku filologia z jednoczesną zmianą nazwy specjalności na filologia słowacka. 
Kierownikiem zakładu mgr Tomasz Wicik.

Program studiów na specjalności filologia słowacka 
spełnia ministerialne wymagania programowe dla kie-
runku filologia i dodatkowo proponuje szeroki wachlarz 
przedmiotów specjalizacyjnych oraz zajęcia praktyczne, 
ściśle związane z problematyką słowacką.
Umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej 
studenci zdobywają m.in. w czasie praktyk, z których 
część organizowana jest w firmach tłumaczeniowych 
oraz w instytucjach współ-
pracujących z partnerami 
słowackimi. W ramach za-
granicznych praktyk wy-
jazdowych studenci sło-
wacystyki wyjeżdżają do 
znanych ośrodków nauko-
wo-dydaktycznych w Bra-
tysławie, Preszowie i Ko-
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szycach. Najlepsi i najbardziej aktywni mają możliwość 
ubiegania się o staże i stypendia na Słowacji. 
Absolwenci słowacystycznych studiów zawodowych są 
atrakcyjnymi kandydatami do pracy. Niektórzy z nich 
już obecnie zajmują kierownicze stanowiska, na których 
wykorzystują znajomość języka słowackiego, a dzię-
ki współpracy z podmiotami gospodarczymi w Polsce 
i na Słowacji, do zakładu ciągle napływają nowe ofer-

ty pracy, np. dla tłumaczy 
języka słowackiego, tak-
że w dziedzinach zwią-
zanych ze współpracą pol-
sko-słowacką w zakresie 
kultury, gospodarki czy 
turystyki.
Zakład Filologii Słowac-
kiej jest organizatorem 

polsko-słowackich konferencji i spotkań naukowych 
oraz polsko-słowackich seminariów na temat współpra-
cy transgranicznej. W ramach projektu Phare zorgani-
zował studenckie warsztaty i konkursy tłumaczeniowe 
w Sanoku i w Uniwersytecie Preszowskim, zakończone 
konferencją podsumowującą Wspólne dziedzictwo kul-
turowe.
Pracownicy Zakładu Filologii Słowackiej regularnie bio-
rą udział w organizowanych w Polsce i na Słowacji konfe-
rencjach słowacystycznych i slawistycznych; ich publikacje 
przyczyniają się do popularyzacji wiadomości o Słowacji, jej 
języku i kulturze. W sierpniu 2004 czterech pracowników 
zakładu uczestniczyło w jubileuszowym międzynarodowym 
sympozjum z okazji 40-lecia Studia Academica Slovaca   
w Bratysławie, poświęconym nauczaniu języka słowackiego 
jako obcego.
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Prowadzone na specjalności filologia ukraińska trzy-
letnie studia licencjackie mają charakter studiów hu-
manistycznych o profilu translatologiczno-kulturo-
znawczym. Ich celem jest przygotowanie specjalistów 
z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze ukra-
ińskiej. Student, uzyskując tytuł licencjata w specjal-
ności filologia ukraińska, opuszcza sanocką PWSZ, po-
siadając wykształcenie ogólnohumanistyczne, wzbo-
gacone o zdobytą w trakcie studiów znajomość historii 
i kultury Ukrainy, wiedzę o Ukrainie współczesnej oraz 
szerokie kompetencje w zakresie języka ukraińskiego. 
Wszystko to razem stanowi o konkurencyjności na-
szych absolwentów na rynku pracy, szczególnie na te-
renach województw graniczących i współpracujących 
z Ukrainą (Euroregion Karpaty). Z drugiej zaś strony 
zdobyte podczas studiów wykształcenie może stanowić 
– dla chcących kształcić się dalej – podstawę pełnego 
wykształcenia uniwersyteckiego, osiągniętego poprzez 
kontynuację w formie uzupełniających studiów magi-
sterskich.

Zakład Filologii Ukraińskiej

Zakład Filologii Ukraińskiej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku funkcjonuje od momentu powołania 
Uczelni, czyli od października 2001 roku. Kierownikiem zakładu jest mgr Przemysław Tomanek. 

Od roku ak. 2005/2006 studia ukrainistyczne zostały 
poszerzone o drugą specjalność; studenci mogą wybie-
rać spośród następujących specjalności: filologia pol-
ska, filologia rosyjska, edukacja muzyczna, edukacja 
plastyczna.
W latach 2001-2006 Zakład Filologii Ukraińskiej z po-
wodzeniem rozwinął współpracę z uczelniami na Ukra-
inie. Współpraca ta, realizowana w oparciu o podpisa-
ne przez władze sanockiej PWSZ umowy o współpracy 
z Uniwersytetami w Drohobyczu, Czerniowcach i Ka-
mieńcu Podolskim, obejmuje m.in. wymianę studentów 
(staże, praktyki studenc-
kie) oraz kadry akademic-
kiej (wykłady, konferencje 
naukowe, wspólne wy-
dawnictwa itp.). Praktyki 
studenckie odbywane na 
Ukrainie cieszą się dużą 
popularnością, i to nie tyl-
ko wśród studentów filolo-
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gii ukraińskiej, wpływając tym samym na podniesienie 
atrakcyjności studiów ukrainistycznych w PWSZ im. 

Jana Grodka w Sano-
ku. Natomiast w ramach 
praktyk krajowych stu-
denci III roku wyjeżdżają 
na tzw. staże biblioteczne 
do Krakowa, gdzie mają 
możliwość gromadzenia 
i uzupełniania materia-
łów do pracy licencjackiej 

w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Instytutu Fi-
lologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz w Księgarni 
i Bibliotece Fundacji św. Włodzimierza. W ramach pro-
gramu studiów i organizacji życia studenckiego studen-
ci (i pracownicy) uczestniczą również w spotkaniach li-
terackich, np. w wieczorach prozy i poezji ukraińskiej 
w Krakowie, w czasie których mają okazję rozmowy 
i dyskusji z wybitnymi twórcami współczesnej litera-
tury ukraińskiej, przede wszystkim literatury „mło-
dej”. W bieżącym roku akademickim miało to miejsce 
w ramach odbywającego się w Polsce festiwalu Teraz 
Ukraina!, poświęconego współczesnej literaturze ukra-
ińskiej, połączonego ze spotkaniami znanych jej twór-
ców z czytelnikami polskimi. 
Najwybitniejsi studenci sprawdzają swoje umiejęt-
ności językowe i filologiczne w różnego typu konkur-
sach, skąd wracają z nagrodami i wyróżnieniami, np. 
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Ukraińskiego or-
ganizowanym przez Katedrę Ukrainistyki UJ. 
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Zakład 
Filologii Ukraińskiej, które ma na celu zintensyfikowanie 
procesu dydaktycznego, a zarazem zintegrowanie ukra-
inistycznego środowiska studenckiego, są tradycyjne już, 
organizowane dwa razy w roku, w atrakcyjnych miejsco-
wościach regionu, wyjazdy na obozy językowe, połączone 
również z wykładami i zajęciami z historii kultury i li-
teratury ukraińskiej.
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Trzyletnie studia kulturoznawcze, o specjalności zawo-
dowej kultura krajów karpackich, jako jedyne w Polsce 
kształcą w zakresie historii, teorii i analizy kultury du-
chowej, intelektualnej, artystycznej, materialnej (zarów-
no wysokiej jak i ludowej), dziejów społecznych i politycz-
nych Regionu Karpackiego, z uwzględnieniem specyfiki 
etnicznej, religijnej, językowej obszaru należącego obec-
nie do pięciu państw: Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii 
i Węgier. Przygotowują kadrę dla ośrodków kulturalnych, 
muzeów a także firm, które specjalizują się w badaniach 
rynku, czy inwestycji w wymienionych krajach. Tak więc 
już od pięciu lat studenci PWSZ w Sanoku regularnie 
uczestniczą w wyjazdach naukowych, poświęconych po-
znaniu kultury krajów należących do Euregionu Karpac-

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Instytut Kulturoznawstwa powstał w okresie zmian struktury organizacyjnej Uczelni w 2003, lecz 
kierunek studiów należał, obok kierunków filologicznych, do kierunków które legły u podstaw utwo-
rzenia sanockiej PWSZ, przyciągając na studia stacjonarne i niestacjonarne studentów zaintereso-
wanych poznaniem kultury krajów ościennych.
Dyrektorem instytutu jest dr hab. Stanisław Sroka, prof. PWSZ. 

kiego, związanej ze wspólnym dziedzictwem kulturowym 
z sąsiadami, np. w międzynarodowym seminarium w Si-
naia w Rumunii na temat: Młodzież mniejszości narodo-
wych w Europie.
W trakcie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych 
w terenie mają możliwość 
poznawania regionu, np. 
Zakarpacia i Bukowiny 
ukraińskiej, życia i pro-
blemów mniejszości na-
rodowych, w tym mniej-
szości polskiej w Szczawie 
i mniejszości ukraińskiej 
w Siget Marmatei, oraz 
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zwiedzania obiektów sakralnych, najważniejszych za-
bytków, ważnych dla regionu instytucji kulturalnych 

czy specyfiki i wielonaro-
dowego charakteru miast 
regionu, np. Lwowa.
Oprócz wyjazdów za-
granicznych instytut or-
ganizuje cykliczne lo-
kalne objazdy naukowe, 
np. do Łańcuta, Krasiczy-
na, Przemyśla, ale rów-

nież Krakowa, gdzie studenci mogą się np. zapoznać 
ze zbiorami i funkcjonowaniem Biblioteki Jagielloń-
skiej. Wraz z sanocką Miejską Biblioteką Publiczną 
jest uczestnikiem projektu Wspólne dziedzictwo kul-
turowe – granica nie musi dzielić, w ramach którego 
zorganizowano w styczniu 2006 r. wyjazd studentów do 
archiwów lwowskich.
W nadchodzącym roku  akademickim 2006/2007 kie-
runek kulturoznawstwo wzbogaci się o nową specjalność 
kultura regionu turystycznego, która ma szansę stać się 
kolejnym trafionym pomysłem na kształcenie młodzieży. 
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Zakład prowadzi trzyletnie studia zawodowe na spe-
cjalności edukacja plastyczna, kształcące przede wszyst-
kim absolwentów przygotowanych do pracy w zrefor-
mowanej szkole. W programowym modelu kształcenia, 
wychodzącym poza dydaktykę szkolną, poszerzony zo-
stał blok przedmiotów teoretycznych, co służy podkre-
śleniu jednorodności zjawisk kulturowych w różnych 
dziedzinach sztuki. Edukacja plastyczna w zakresie 
malarstwa sztalugowego oraz architektury, rzeźby, ry-
sunku, grafiki warsztatowej i projektowej daje w pełni 
uzasadnione podstawy do samodzielnej pracy twórczej. 
Znajomość technik rejestrowania, przetwarzania i prze-
kazywania informacji wizualnej, będąca integralną czę-
ścią warsztatu pracy absolwenta studiów licencjackich, 
może stanowić również istotny element w ubieganiu się 
o pracę w takich placówkach, jak np. galerie, muzea czy 
też w ośrodkach zajmujących się promocją sztuki. Prak-
tyczne zajęcia dydaktyczne z przedmiotów artystycz-
nych odbywają się w pracowniach a także, w zależności 
od ich charakteru, w muzeach, galeriach i w obiektach 
sakralnych. 
Zatrudniona w Zakładzie Edukacji Plastycznej kadra 
profesorska to doświadczeni pedagodzy, a jednocze-
śnie znani i cenieni w środowisku artystycznym twór-
cy. Swoją wysoką pozycję artystyczną zawdzięczają 
dotychczasowej pracy twórczej oraz udziałach w wy-
stawach środowiskowych 
ogólnopolskich, międzyna-
rodowych zarówno w kra-
ju jak i za granicą. Są lau-
reatami licznych nagród 
artystycznych krajowych 
i zagranicznych oraz sty-
pendystami Ministra Kul-
tury i Sztuki. 

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Instytut Edukacji Artystycznej rozpoczął kształcenie w roku ak. 2002/2003 na dwóch kierunkach: edu-
kacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Ich 
uruchomienie w sanockiej Uczelni stanowi kontynuację bogatych artystycznych tradycji Sanoka i re-
gionu i jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia uzdolnionej artystycznie młodzieży, wpisując się jed-
nocześnie w zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy w ośrodkach oświatowych i kulturalnych. 
Dyrektorem instytutu jest prof. dr hab. Stanisław Górecki. 

Zakład Edukacji Plastycznej

Zakład Edukacji Plastycznej funkcjonuje w Instytucie Edukacji Artystycznej od momentu powołania in-
stytutu, czyli od roku ak. 2002/2003. 
Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Stanisław Białogłowicz. 
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Studenci, pod fachową opieką pedagogów, prowadzą ak-
tywną działalność artystyczną, kulturalną i społeczną. 
Wraz z Samorządem Studenckim współredagują Gaze-
tę Studencką, czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym 
własnego regionu, biorąc udział w wystawach, koncer-
tach czy akcjach dobroczynnych, współpracują z Muzeum 
Historycznym oraz Muzeum Budownictwa Ludowego 
i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowot-
nej w Sanoku, realizując tam praktyki zawodowe i ple-
nery artystyczne, które w szpitalu przybierają np. formę 
zajęć plastycznych dla przebywających tam na leczeniu 
dzieci. Współpracują również ze studentami z Instytu-

tu Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. 
Na zakończenie roku aka-
demickiego organizują wy-
stawy końcowo-roczne, 
jako pokaz swojego dorob-
ku i dokonań artystycz-
nych w danym roku aka-
demickim. Ponadto bio-
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rą udział w licznych konkursach artystycznych, ogólno-
polskich i międzynarodowych, np. w październiku 2005 
odbyła się wystawa poplenerowa studentów II i III roku 
w sanockim Klubie „Pani K”. Uczestniczą również w ak-
cjach charytatywnych na rzecz kraju i miasta Sanoka.
Za wyróżniające wyniki w nauce ponad 50 % studen-
tów edukacji artystycznej otrzymuje stypendia nauko-
we. Z powodzeniem działają także na płaszczyźnie po-
etyckiej, zdobywając nagrody za recytację w konkursach 
ogólnopolskich, w tym w:
• Ogólnopolskim Festiwalu Słowa Czy to jest kochanie 
w Elblągu
• XV Turnieju recytatorskim literatury tworzonej na 
obczyźnie Od Mickiewicza do Miłosza (III miejsce)
• VII Turnieju wierszy jednego poety (I miejsce)
• I. Spotkaniach z literaturą europejską (literatura 
czeska).



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku2�  

Studia licencjackie na kierunku edukacja artystycz-
na w zakresie sztuki muzycznej trwają trzy lata i pro-
wadzone są w formie studiów stacjonarnych w trybie 
dziennym. Realizacja programu nauczania, oraz za-

projektowanego planu za-
jęć, zapewnia słuchaczowi 
pełne przygotowanie za-
wodowe, merytoryczne 
i artystyczne, umożliwia-
jące podjęcie pracy na-
uczycielskiej, instruktor-
skiej oraz animatora mu-
zycznego na każdym eta-

Zakład Edukacji Muzycznej

Zakład Edukacji Muzycznej funkcjonuje w Instytucie Edukacji Artystycznej od roku ak. 2002/2003. 
Kontynuuje tradycje muzyczne ziemi sanockiej dotychczas upowszechniane tylko przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Kierownikiem zakładu jest dr Elżbieta Przystasz.

pie kształcenia artystycznego i przedmiotowego mu-
zyki: na I etapie nauczania zintegrowanego, na II eta-
pie edukacji blokowej: sztuka – muzyka, na III etapie 
edukacji zaawansowanej w gimnazjum, a także pro-
wadzenia zespołów muzycznych i chórów. 
Od roku ak. 2005/2006, zgodnie z wymogami ministe-
rialnymi, wprowadzono kształcenie dwuprzedmiotowe, 
wynikiem czego studenci kierunku mogą uzyskać do-
datkowe przygotowanie pedagogiczne z następujących 
przedmiotów: edukacja plastyczna, język polski, język ro-
syjski. Również studenci innych kierunków pedagogicz-
nych mają możliwość wyboru drugiego przedmiotu z za-
kresu edukacji muzycznej. Studenci rekrutują się z gro-
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na absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia, ognisk 
muzycznych, a także z grona tych, którzy w inny sposób 
uzyskali podobne przygotowanie muzyczne. Absolwent 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki mu-
zycznej posiada kwalifikacje muzyka i nauczyciela w za-
kresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do 
prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych, a tak-
że muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Może uzy-
skać również tytuł magistra, podejmując uzupełniające 
dwuletnie studia magisterskie na kierunku edukacji ar-
tystycznej w zakresie sztuki muzycznej w Uniwersytecie 
Śląskim (Filia w Cieszynie), Uniwersytecie Rzeszow-
skim, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Aka-
demii Muzycznej w Byd-
goszczy. Zakład Edukacji 
Muzycznej systematycznie 
współpracuje z ośrodka-
mi kulturalnymi i oświa-
towymi Słowacji w zakre-
sie wymiany doświadczeń 
z dziedziny edukacji, kul-
tury muzycznej, wymiany 
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stypendialnej studentów oraz realizacji wspólnych pro-
jektów artystycznych (np. pracownicy i studenci sanoccy 
występowali na Koncercie muzyki wokalnej w Nitrze, 
na Międzynarodowej Konferencji Rodziców i Nauczycieli 
(wraz z zespołem Vocal Summit) w Żylinie, na Europej-
skim Festiwalu Szkół Artystycznych w Popradzie oraz 
na Międzynarodowym Konkursie Chórów Musica sacra 
w Bratysławie, gdzie zdobyli odznaczenie srebrne pasmo.
Działalność artystyczna zakładu związana jest bez-

pośrednio z funkcjonowa-
niem Studenckiego Chó-
ru Kameralnego oraz ze-
społów rozrywkowych, ka-
peli ludowej i zespołów in-
strumentów dętych.
Na szczególną uwagę za-
sługuje działalność uczel-
nianego Chóru Kameral-

nego, powstałego w październiku 2002 r., dyrygowanego 
przez dr E. Przystasz, który, poza częściowo już wspo-
mnianymi przedsięwzięciami artystycznymi, bierze tak-
że czynny udział w uroczystościach uczelnianych oraz 
innych, organizowanych w mieście i w regionie. 
Pomimo krótkiego stażu chór ma na swoim koncie po-
nad 50 koncertów, m.in. samodzielne koncerty towarzy-
szące konferencjom ogólnopolskim i międzynarodowym 
organizowanym przez Uczelnię, koncerty z kolędami 
i inne koncerty okolicznościowe (inauguracje roku aka-
demickiego, oprawa muzyczna imprez uczelnianych 
i miejskich, audycje muzyczne dla szkół).
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Mechanika i budowa maszyn to trwające siedem 
semestrów studia inżynierskie o charakterze inter dys-
cyplinarnym, łączące przygotowanie ogólnotechniczne 
z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania 
systemami produkcyjnymi. Integralnym elementem 
przygotowania zawodowego jest przygotowanie infor-
matyczne. 
 Absolwenci studiów uzyskują wiedzę z zakresu technolo-
gii maszyn, inżynierii materiałowej, zdobywają umiejęt-
ności projektowania procesów technologicznych stosowa-
nych w budowie maszyn, 
a także znajomość projek-
towania i użytkowania na-
rzędzi, oprzyrządowania 
i urządzeń technologicz-
nych. Duży nacisk kładzie 
się na komputerowe wspo-
maganie projektowania 
maszyn wytwórczych oraz 

INSTYTUT MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku powstał w roku ak. 2003/2004, 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i rozwojem tendencji ogólnoświatowych w dziedzinie edu-
kacji i gospodarki.
Dyrektorem instytutu jest dr hab. Kazimierz Jaracz, prof. PWSZ.
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przygotowanie programów maszyn sterowanych kompu-
terowo.
Zajęcia z przedmiotów specjalistycznych i kierunko-
wych odbywają się w odpowiednio przygotowanych 
i wyposażonych pomieszczeniach dydaktycznych, pra-
cowniach i laboratoriach, m.in. w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sanoku, z którym Uczelnia podpisała 
długoterminową umowę o współpracy.
Praktyczną naukę zawodu wzbogacają i poszerzają 
przewidziane w programie studiów studenckie prak-
tyki zawodowe, odbywane w największych zakładach 
przemysłowych w Sanoku, w zakładach Regionu Kar-
packiego i w jednostkach z nimi współpracujących, 
dzięki zawartym przez władze Uczelni odpowiednim 
porozumieniom. Pozwalają one nie tylko na pogłębia-
nie zdobytej wiedzy teoretycznej, ale umożliwiają przy-
szłym mechanikom i konstruktorom sprawdzenie na-
bytych umiejętności w praktyce. 
W roku ak. 2004/2005 instytut zorganizował wspólnie 
z Politechniką Rzeszowską międzynarodową konferencję 
naukową pt.: Progresywne technologie i materiały – PRO-
TECH-MA '0� w Akademickim Ośrodku Szybowcowym 
w Bezmiechowej. 
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Studia na kierunku rolnictwo mają za zadanie przy-
gotowanie specjalistów dla samorządów gminnych, or-
ganów spółdzielczych, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Agencji Rynku Rolnego oraz instytucji certyfikujących 
gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne. Absolwen-
ci nabywają również umiejętność samodzielnego pro-
wadzenia działalności go-
spodarczej w rodzinnych 
gospodarstwach i agro-
biznesie oraz podstawową 
wiedzę dotyczącą produk-
cji rolniczej tak roślinnej, 
jak i zwierzęcej, w zakre-
sie pozwalającym prowa-
dzić wielokierunkowe go-

INSTYTUT ROLNICTWA

Instytut Rolnictwa w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku powołany został w roku ak. 2005/2006 wraz z uru-
chomieniem kolejnego kierunku, kierunku rolnictwo. Dla potrzeb instytutu Uczelnia przeznaczyła od-
remontowany i zmodernizowany budynek z nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi i ćwicze-
niowymi, w tym m.in.: pracownią botaniczną i fizjologii roślin oraz pracownią zoologiczną i pracownią 
fizjologii zwierząt. W przygotowaniu znajduje się pracownia gleboznawstwa i chemii rolnej.
Dyrektorem instytutu jest dr Ryszard Szypuła. 
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spodarstwa rolne i planować działalność gospodarczą, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, posze-
rzoną o znajomość ekonomii, organizacji i zarządzania 
produkcją oraz przetwórstwem i obrotem płodów rol-
nych. Cykl kształcenia trwa cztery lata (osiem seme-
strów), z tym że na trzecim roku studenci mogą wy-
brać sobie specjalizację gospodarka górska albo agro-
ekologia.
Przewidziane od trzeciego roku ukierunkowanie progra-
mowe w ramach specjalizacji gospodarka górska pozwa-
la absolwentom dodatkowo uzupełnić wiadomości do-
tyczące specyfiki produkcji rolniczej w górach i jej uwa-
runkowań przyrodniczych. Daje również podstawę do 
zajęcia się regionalnym przetwórstwem surowców rol-
niczych. Z kolei inżynierowie specjalności agroekologia 
poznają biologiczne systemy produkcji roślinnej oraz 
ekologiczne systemy chowu i żywienia zwierząt, tudzież 
ekologiczne aspekty mechanizacji prac w rolnictwie. 
Specjalizacja przybliża studentom unijny oraz krajowy 

Program rolno-środowisko-
wy, a w szczególności spe-
cyfikę gospodarki rolnej 
na terenach parków kra-
jobrazowych i parków na-
rodowych, dziedzictwo kul-
turowe i przyrodnicze ele-
menty planowania prze-
strzennego, infrastruktury 

i architektury terenów wiejskich oraz uwarunkowania 
ochrony i rozwoju krajobrazu.
Pracownicy samodzielni wywodzą się z Wydziału Rol-
no-ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie, In-
stytutu Zootechniki i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Natomiast pracownicy niesamodzielni, to grupa prak-
tyków, doktorów i magistrów, związanych z naukami 
rolniczymi i przyrodniczymi z dużym doświadczeniem 
zawodowym w kierowaniu instytucjami na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego.
Pomimo że Instytut Rolnictwa jest jeszcze młodym in-
stytutem (funkcjonuje od roku), już zaznaczył swo-
ją obecność w środowisku regionu, organizując wspól-
nie z Zespołem Szkół Rolniczych w Nowosielcach mię-
dzynarodową konferencję poświęconą problemowi wód 
powierzchniowych w rejonach pogranicza polsko-ukra-
ińskiego. 
Studenci kierunku rolnictwo biorą czynny udział w życiu 
Uczelni, działając w samorządzie studenckim i w Kole 
Naukowym Agroekolog, w którego planach znajduje się 
aktywne uczestnictwo w organizacji gospodarstw ekolo-
gicznych na terenie województwa, inicjowanie wyjazdów 
na wystawy i targi, udział w sympozjach, organizowanie 
ponadprogramowych praktyk (w tym zagranicznych). 
Dzięki działalności koła naukowego troje studentów kie-
runku rolnictwo zostało zakwalifikowanych w b.r. na 
dwumiesięczną wakacyjną praktykę do Szwajcarii.
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Program studiów na kierunku pielęgniarstwo jest 
zgodny z wymogami Unii Europejskiej, a uzyskany dy-
plom umożliwia pracę nie tylko w Polsce, ale i w kra-
jach Wspólnoty. Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć 
semestrów). Zajęcia teoretyczne realizowane są na te-
renie Uczelni w bardzo dobrze wyposażonych pra-
cowniach: umiejętności pielęgniarskich, biochemii i mi-
krobiologii, anatomii i fizjologii.
Pielęgniarskie studia licencjackie umożliwiają uzyskanie 
wyższego wykształcenia zawodowego, otwierają również 
możliwość dalszego kształcenia na dwuletnich studiach 
magisterskich, które prowadzą akademie medyczne. Mi-
sją Instytutu Pielęgniarstwa jest motto: Naszym zada-
niem jest troska o człowieka i pełnię jego rozwoju.

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA

Instytut Pielęgniarstwa został powołany w roku ak. 2003/2004 wraz z uruchomieniem kierunku pielę-
gniarstwo. Kierunek posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia, a także został wpisany do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Le-
karskiej w Krakowie.
Pełniącą funkcję dyrektora instytutu jest mgr Elżbieta Cipora.

Pracownicy instytutu dużą wagę przywiązują do stwo-
rzenia atmosfery wzajemnej życzliwości, zrozumienia 
i szacunku dla drugiego człowieka – wpółpracownika, 
kolegi, studenta. 
 
Swoje obowiązki zawodowe 
skupiają na: 
- sprawnej organizacji pro-
cesu nauczania prowadzą-
cego do uzyskania tytułu 
zawodowego licencjata pie-
lęgniarstwa,
- udziale w badaniach 
i upowszechnianiu infor-
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macji, pozwalających rozwijać wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną w zakresie pielęgniarstwa,
- stwarzaniu warunków umożliwiających rozwój ogól-
ny, profesjonalny i naukowy studenta,
- wspieraniu absolwentów kierunku pielęgniarskiego 
w dalszej edukacji i / lub pracy zawodowej.
Poza działalnością czysto dydaktyczną instytut prowa-
dzi ożywioną działalność naukową. Pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni publikują swoje prace w Zeszytach Na-
ukowych PWSZ i w innych wydawnictwach medycznych. 

Corocznie organizują on-
kologiczne konferencje 
naukowe o zasięgu kra-
jowym i międzynarodo-
wym, z których materiały 
publikowane są w tomach 
pokonferencyjnych.
Natomiast studenci swoje 
zainteresowania zawodo-

we realizują w różnych formach działalności bezpośred-
nio i pośrednio związanej z funkcjonowaniem instytu-
tu. Studenci II roku studiów dziennych biorą czynny 
udział w uroczystości Symboliki zawodowej, która ma 
istotne znaczenie dla identyfikacji z wybranym zawo-
dem i jest zewnętrznym wyrazem dbałości o realizację 
misji Instytutu Pielęgniarstwa. Czynnie udzielają się 
w pracy instytutowego Koła Naukowego Pielęgniarek 
oraz w pracach związanych z innymi uroczystościami 
instytutowymi i uczelnianymi. Na podkreślenie zasłu-
guje również ich bardzo aktywna działalność w Instytu-
towym Kole Wolontariatu, działającym w strukturach 
Powiatowego Centrum Wolontariatu, zrzeszającym  
4 nauczycieli akademickich i 40 studentów. Spotkania 
odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Studenci obejmują stałą opieką osoby potrze-
bujące pomocy w różnym zakresie.
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OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

STUDIUM PEDAGOGICZNE

Studium Pedagogiczne w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku od początku swojego istnienia pełni rolę 
międzyinstytutowej jednostki dydaktycznej, dbając o odpowiedni wymiar i poziom zajęć z zakresu 
pedagogiki i psychologii, wymaganych w programach poszczególnych kierunków i specjalności pro-
wadzonych w Uczelni. Kierownikiem Studium jest mgr Ludmiła Chomińska.

Przygotowanie psychologiczne (realizowane na I roku 
studiów) poprzedza pedagogikę, która wraz z wiedzą 
kierunkową stanowi podstawę kształcenia w zakresie 
dydaktyki przedmiotowej. Praktyki pedagogiczne słu-
żą rozwijaniu umiejętności zawodowych, poznaniu or-
ganizacji placówek i realizowane są w powiązaniu 
z kształceniem nauczycielskim. Kształcenie w zakresie 
technologii informacyjnej wchodzi w skład bloku peda-
gogicznego realizowanego przez studium i ma na celu 
przygotowanie z zakresu technologii informacyjnej i jej 
wykorzystania w nauczaniu. 
Celem kształcenia w Studium Pedagogicznym jest wy-
kształcenie takiego pedagoga, który posiadałby wy-
sokie kompetencje zawodowe i świadomie realizował 

etyczny standard wychowawcy. Od nauczyciela oczeku-
je się bowiem szerokich kompetencji psychologicznych, 
wspartych predyspozycjami osobowościowymi. Ma on 
być wzorem osobowościowym na tyle interesującym, by 
z punktu widzenia ucznia być godnym naśladowania.
Obszar wiedzy psychologicznej adresowanej do przy-
szłych nauczycieli, którzy będą spełniać różne funkcje 
pedagogiczne, osiągać sukcesy w wychowaniu i naucza-
niu, to wiedza o zachowaniu człowieka, przyczynach tre-
ści jego przeżyć oraz o działaniach intencjonalnych jed-
nostek. Szczególnie ważna jest wiedza na temat moż-
liwości kierowania rozwojem człowieka i konsekwencji 
określonych oddziaływań wychowawczych.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych w PWSZ im. Jana Grod-
ka w Sanoku proponuje studentom zajęcia w ramach 
lektoratów trzech nowożytnych języków zachodnioeu-
ropejskich: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 
Proponowana oferta językowa warunkowana jest wie-
loma czynnikami, w tym:
– języka angielskiego – wciąż rosnącą popularnością ję-
zyka angielskiego wśród uczącej się młodzieży; moż-
liwością praktycznego porozumiewania się w tym ję-
zyku na całym świecie; faktem ustanowienia języka 
angielskiego jednym z dwóch oficjalnych języków Unii 
Europejskiej;
– języka francuskiego – rolą jako drugiego, obowiązują-
cego języka w Unii Europejskiej;
– języka niemieckiego – wzrastającym znaczeniem ję-
zyka od chwili zjednoczenia się Niemiec.

Natomiast popularność wyżej wymienionych języków 
w systemie szkolnictwa średniego i podstawowego  wy-
raża się chociażby rozszerzonymi programami naucza-
nia w niektórych szkołach średnich oraz obecnością tych 
języków w programach zarówno szkół podstawowych 
i gimnazjów.
Tym samym przed każdym słuchaczem / studentem 
stoi możliwość praktycznej i intensywnej nauki zachod-
niego języka nowożytnego przez pierwsze dwa lata stu-

diów w sanockiej Uczelni. Stopień opanowania języka 
zwiększa możliwość zróżnicowania zajęć, uwzględnia-
jąca stopień dotychczasowej znajomości języka i zróż-
nicowanie grup, od absolutnie początkujących do za-
awansowanych.
Zadowalający stopień znajomości języka w mowie i w pi-
śmie stwarza absolwentom, obok uzyskania dyplomu li-
cencjata z obranej dziedziny studiów, możliwość złożenia 
jednego z wielu proponowanych w Polsce egzaminów ję-
zykowych, organizowanych przez zagraniczne placówki 
kulturalne lub konsularne (na przykład British Council, 
Instytut Goethego lub Instytut Francuski). Kierowni-
kiem studium jest mgr Beata Jankowska. 
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W Zakładzie Edukacji Muzycznej utworzono 5-cio sta-
nowiskowe studio umożliwiające, w oparciu o program 
Finale 2006, komponowanie i tworzenie muzyki z jed-
noczesnym jej zapisem, a dodatkowe oprogramowanie 
Ear Master School 5 pozwala na trenowanie słuchu 
w zakresie ćwiczeń harmonicznych i rytmicznych. 
Poza stanowiskami stałymi pracownia posiada wide-
oprojektory i komputery przenośne, wykorzystywane 
do prowadzenia zajęć wykładowo-prezentacyjnych.

PRACOWNIA INFORMATYKI

Pracownia Informatyki obsługuje zajęcia z za-
kresu informatyki, i inne prowadzone w oparciu 
o specjalne programy, wszystkich specjalności 
i kierunków studiów, począwszy od zajęć ogól-
noinformatycznych, a skończywszy na zajęciach 
specjalistycznych w edytorach obrazu, syste-
mach CAD/CAM, technikach multimedialnych 
i innych. Kierownikiem pracowni jest mgr inż. 
Jan Ziobro.

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Studium Wychowania Fizycznego działa od po-
czątku istnienia Uczelni. Kierownikiem studium 
jest mgr Janusz Kaszycki.

Swoją działalność opiera na programie wychowania fi-
zycznego dla wyższych szkół zawodowych, obejmując nią 
studentów wszystkich kierunków w wymiarze godzino-
wym przewidzianym dla poszczególnych kierunków. 
Poza zajęciami programowymi, studenci biorą udział 
w okolicznościowych zawodach sportowo-rekreacyjnych 
na terenie miasta (np. Dni Sanoka, Juvenalia, mecze in-

tegracyjne kadra – studenci) oraz uczestniczą we współ-
zawodnictwie Akademickiego Związku Sportowego. 
Ponieważ Uczelnia nie posiada własnego obiektu re-
kreacyjno-sportowego, zajęcia odbywają się w obiektach 
sportowych na terenie miasta Sanoka, niemniej budowa 
własnej hali sportowej z zapleczem sportowo – rekre-
acyjnym ujęta jest w najbliższych planach inwestycyj-
nych Uczelni. Wiąże się to także z bardziej ambitnymi 
planami studenckiej działalności sportowej, np. utwo-
rzeniem sekcji sportowych gier zespołowych i judo. 

Pracownia Informatyki obejmuje cztery pracownie 
komputerowe, wyposażone w 60 stanowisk dla stu-
dentów oraz 3 stanowiska dla nauczycieli. Oprogramo-
wanie podstawowe stanowi wyposażenie standardowe: 
MS Windows 98 SE, MS NetOp School 2.0, MS Win-
dows XP Standard, jak i bardziej specjalistyczne, np. 
pakiety inżynierskie Autodesk Inventor 1.0 do projek-
towania w Instytucie Mechaniki i Budowy Maszyn na 
20 stanowisk, Corel Draw Pack 12 na 30 stanowisk oraz 
kolorowy ploter graficzny A1, który dopełnia w/w pro-
gramy, pakiety do nauki języków obcych: angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego (z wymaganym osprzętem), 
czy pakiety antywirusowe NOD32 (3-letnia otwarta li-
cencja dla Uczelni).
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BIBLIOTEKA

Biblioteka PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku istnie-
je od 1 stycznia 2003 r. Natomiast jej księgozbiór, w for-
mie darowizn i kupna, gromadzony był wcześniej, od 
momentu powstania Uczelni. Dużym wsparciem były 
darowizny otrzymane natychmiast po powołaniu PWSZ, 
pochodzące z różnych ośrodków i instytucji naukowych 
i innych, np. darowizna Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego, Południowo-Wschodniego Instytutu Nauko-
wego w Przemyślu, Sanockiego Towarzystwa Numizma-
tycznego, Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, 
oraz od osób prywatnych, np. radcy Kancelarii Premiera,  
p. Macieja Miśkowca, a w większości od pracowników 
Uczelni, i darowizny późniejsze, pochodzące z Biblio-
teki Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku, Instytutu Goethego, Uniwersy-
tetu w Czerniowcach, Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Drohobyczu oraz Ambasady Słowacji i Ambasady 
Rosyjskiej w Polsce. 
Równolegle z darowiznami realizowane były, i są, za-
kupy książek i czasopism proponowane / dokonywane 
przez poszczególne instytuty i zakłady Uczelni. 
Ze względu na przeważający humanistyczny profil 
kształcenia dużą wagę przywiązywano do wzbogacenia 
księgozbioru o niezbędne słowniki i podręczniki, w tym 
do nauki języków słowiańskich, w ramach prowadzo-
nych w Uczelni specjalności z zakresu filologii słowiań-
skiej, i do nauki języków zachodnioeuropejskich, na-
uczanych na wszystkich kierunkach i specjalnościach.
Podstawę księgozbioru bibliotecznego stanowiły wy-
dawnictwa zgromadzone w latach 2001-2002, zdepono-
wane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej z Filią 
w Sanoku, które z chwilą powstania Biblioteki PWSZ, 

zaczęto systematycznie poszerzać, zgodnie z zapotrze-
bowaniami dydaktycznymi na prowadzonych kierun-
kach studiów. 
Obecnie księgozbiór Biblioteki PWSZ im. Jana Grod-
ka w Sanoku liczy ponad 8 000 woluminów i jest na bie-
żąco wzbogacany, a napływające nowe pozycje są sys-
tematycznie wprowadzane do bazy danych, dzięki wy-
posażeniu w odpowiedni system obsługi informatycznej. 
Biblioteka Uczelniana zajmuje cztery pomieszczenia, 
w tym: wypożyczalnię, czytelnię ze stanowiskami kom-
puterowymi oraz magazyn wyposażony w nowoczesne 
przesuwane regały.

Dyrektorem Biblioteki jest mgr Ewa Indyk. 

Na mocy podpisanych 
w 2004 r. porozumień 
studenci PWSZ im. Jana 
Grodka w Sanoku mogą 
korzystać również z bi-
bliotek Muzeum Budow-
nictwa Ludowego oraz 
Muzeum Historycznego 
w Sanoku.
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Status uczelni zawodowych, do jakich należy PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, nie nakłada na nie 
obowiązku prowadzenia działalności naukowej ani badawczej. Niemniej jednak do pewnego stop-
nia wymusza ją charakter funkcjonowania Uczelni, związany z kształceniem studentów w ramach 
prowadzonych kierunków studiów, z systematycznym dążeniem do podnoszenia poziomu kształ-
cenia oraz z potrzebą zapewnienia stabilności jej funkcjonowania poprzez kształcenie własnej ka-
dry naukowo-dydaktycznej. Stąd też jednym ze stałych priorytetów Uczelni sanockiej, podobnie jak 
wszystkich innych, jest prowadzenie działalności naukowej w ramach umożliwiających to funduszy, 
ewentualnie dostępnych grantów, zgodnej z profilem naukowo-dydaktycznym Uczelni, prowadzoną 
współpracą studencką i naukową, krajową i zagraniczną, i innymi uwarunkowaniami, np. możliwo-
ścią korzystania z literatury przedmiotu i innych osiągnięć naukowych. Czynnikiem dodatkowym, 
a jednocześnie umożliwiającym i ułatwiającym podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych i za-
wodowych, jest współpraca patronacka i naukowo-dydaktyczna ze znanymi i wysoko cenionymi 
ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi. 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–DYDAKTYCZNA

Współpraca naukowo-dydaktyczna

Nieodłącznym elementem w podnoszeniu poziomu jakości kształcenia każdej pla-
cówki dydaktycznej, szczególnie w systemie szkolnictwa wyższego, jest wymiana 
wzajemnych doświadczeń naukowych i zawodowych, wymiana publikacji i literatu-
ry fachowej odbitek, tomów prac zbiorowych, książek, co w dużym stopniu ułatwia 
nawiązana współpraca z placówkami krajowymi i zagranicznymi. PWSZ im. Jana 
Grodka w Sanoku, działająca od momentu powstania pod patronatem naukowym 
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liwość wymiany nauczycieli akademickich i studentów 
w ramach staży studenckich i naukowych, krótkich wi-
zyt roboczych połączonych z wygłoszeniem wykładów 
dla studentów, studenckich praktyk zawodowych oraz 
pozyskiwania kadry naukowej. 
Współpracę polsko-słowacką pogłębia dodatkowo utwo-
rzenie sieci szkół wyższych, połączonych współpracą 
transgraniczną, do których należy również PWSZ im. 
Jana Grodka w Sanoku.
W przypadku sanockiej PWSZ wspólne studia z mło-
dzieżą pochodzącą z krajów sąsiednich sprzyjają po-
głębianiu wiedzy o tradycji i realiach życia w Regionie 
Karpackim, przyczyniają się do mobilności społecznej 
i zawodowej absolwentów oraz lepszego wzajemnego po-
znania i zrozumienia wspólnych korzeni, podobieństw 
i odmienności. Z osiągnięć 
i doświadczeń naszych są-
siadów korzystają nie tyl-
ko studenci słowacystyki 
i ukrainistyki czy kulturo-
znawstwa, ale także stu-
denci pozostałych kierun-
ków, np. filologii polskiej, 
pielęgniarstwa, edukacji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, podpisała również umo-
wy o współpracy patronackiej z Uniwersytetem Rze-
szowskim i Politechniką Rzeszowską, oraz umowy 
o współpracy z Uniwersytetem Preszowskim i z Uni-
wersytetami w Czerniowcach, w Drohobyczu i w Ka-
mieńcu Podolskim. 
Współpraca z ośrodkami o podobnym profilu nauko-
wym i dydaktycznym, szczególnie umiejscowionymi 
w niezbyt odległym sąsiedztwie, stwarza także moż-
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muzycznej czy edukacji plastycznej. Wymiana studen-
tów sprzyja nie tylko organizacji interesujących prak-
tyk studenckich, ale w przypadku studentów filologii 
słowackiej i ukraińskiej odgrywa niezmiernie ważną 
rolę w doskonaleniu języka kierunkowego, a w przy-

padku pozostałych stu-
dentów w poznawaniu ję-
zyka / języków państw re-
gionu. 
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Konferencje naukowe 

Jednym z istotnych fragmentów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
prowadzonej często przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jest 
organizacja konferencji naukowych, seminariów i spotkań, których ostatecznym 
i wymiernym efektem jest wydawanie w formie publikacji ciągłych materiałów po-
konferencyjnych. 
W Uczelni sanockiej na szczególne podkreślenie zasługują cyklicznie (raz w roku) or-
ganizowane konferencje o zasięgu ogólnokrajowym, a ostatnia z udziałem prelegen-
tów zagranicznych, w Instytucie Pielęgniarstwa. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku��  



��  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ��

Bardzo czynny udział w życiu naukowym Uczelni bio-
rą pracownicy Zakładu Filologii Słowackiej. W wyniku 
stałej współpracy z Uniwersytetm w Preszowie w 2004 r. 
zrealizowano m.in. projekt „Wspólne dziedzictwo literac-
kie”, współfinansowany z Funduszu Phare. W ramach 
projektu w marcu 2004 w Uniwersytecie Preszowskim 
odbyły się tygodniowe warsztaty tłumaczeniowe dla stu-
dentów słowacystyki PWSZ, przygotowane i prowadzone 
przez pracowników Uczelni sanockiej i Uniwersytetu 
Preszowskiego, oraz konkurs na przekład słowackiej 
i polskiej prozy, w którym wzięli udział również studenci 
obydwu Uczelni, zakończony uroczystym wręczeniem na-
gród, połączonym z konferencją zamykającą prowadzoną 

w ramach grantu współpracę. Uczestnikami konferencji 
byli pracownicy z Uniwersytetu Preszowskiego, Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i PWSZ, a uroczyste otwarcie za-
szczyciła swoją obecnością m.in. Dyrektor Instytutu Sło-
wackiego w Warszawie dr 
Helena Jacošová. Owocem 
konferencji jest dwujęzycz-
na publikacja, w której 
znalazły się wystąpienia 
wszystkich uczestników 
konferencji w języku pol-
skim i słowackim. Projekt 
znacząco przyczynił się do 
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zacieśnienia współpracy naukowej między kadrą PWSZ i UP, ale także między samymi 
słowacystami i polonistami obydwu ośrodków.
Obecnie przygotowywana jest kolejna konferencja naukowa poświęcona podobnej pro-
blematyce.
PWSZ, a w szczególności Zakład Filologii Słowackiej, był także współorganizatorem dwóch 
seminariów polsko-słowackich na temat współpracy transgranicznej w systemie szkolnic-
twa wyższego (2004, 2005), których inicjatorem były Departament Współpracy Między-
narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP oraz Ministerstwo Szkolnictwa 
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Republiki Słowackiej. W pierwszym seminarium uczestniczyli także przedstawiciele Ka-
tedry Filologii Słowackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast w drugim zaproszeni 
goście z pięciu uczelni słowackich (Uniwersytetu Preszowskiego, Uniwersytetu P.J. Ša-
farika w Koszycach, Katolickiego Uniwersytetu w Ružombergu, Uniwersytetu w Żylinie, 
Akademii Sztuki w Banskej Bystricy) oraz z sześciu uczelni polskich (Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Biel-
sku-Białej i Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach).
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Natomiast efektem stałej współpracy pracowników Zakładu Filologii Rosyjskiej 
z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie było zorganizowanie polsko-
rosyjskiej konferencji naukowej dialog kultur słowiańskich. Zakład Języka Polskiego 
był współorganizatorem konferencji popularno-naukowej Czarne… i Białe – cienie ro-
mantyzmu polskiego, zorganizowanej przez PWSZ w Sanoku przy współudziale Sceny 
RODE z Krosna, Stowarzyszenie Korporacji Literackiej i Sanockiego Domu Kultury.
Swoją obecność w środowisku regionu zaznaczyli również pracownicy Instytutu Rol-
nictwa, organizując wspólnie z Zespołem Szkół Rolniczych w Nowosielcach między-
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narodową konferencję poświęconą problemowi wód po-
wierzchniowych w rejonach pogranicza polsko-ukra-
ińskiego.
Pracownicy Uczelni biorą również czynny udział w kon-
ferencjach krajowych i zagranicznych, organizowanych 
przez ośrodki partnerskie i współpracujące z PWSZ. 
W pierwszej kolejności należy tu przede wszystkim wy-
mienić Instytut Slawistyki, którego pracownicy wy-
stępowali z referatami w licznych ośrodkach slawi-
stycznych, w uczelniach polskich, np. Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet Śląski, oraz zagranicznych, np. 
Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Karola w Pra-
dze, uniwersytety na Ukrainie. W nieco mniejszym za-
kresie Uczelnię sanocką prezentowali na spotkaniach 
konferencyjnych pracownicy pozostałych instytutów, 
np. Instytutu Kulturoznawstwa, Rolnictwa czy Instytu-
tu Mechaniki i Budowy Maszyn.
Ze względu na profil kształcenia PWSZ w Sanoku waż-
nym fragmentem jej działalności naukowej jest dzia-
łalność naukowo-artystyczna pracowników Instytutu 
Edukacji Artystycznej. 
W przypadku artystów-plastyków opiera się ona na wza-
jemnych kontaktach artystycznych kadry pedagogicznej, 
łącząc w sobie wymianę warsztatów i plenerów artystycz-
nych oraz działalność wystawienniczą pracowników i stu-
dentów Uczelni. Dorobek twórczy kadry był publikowa-
ny w albumach sztuki, katalogach z wystaw oraz w cza-
sopismach fachowych, a ich prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą, w galeriach, muzeach 
polskich (Kielce, Białystok, Rzeszów, Przemyśl, Kraków, 
Lublin, Lublin-Majdanek, Warszawa, Łódź, Poznań, Wro-
cław, Katowice, Toruń) i zagranicznych (m.in.w:. Delf 
– Holandia; Ankarze – Turcja; Bańskiej Bystrzycy, Ko-
szycach – Słowacja; Marchegg – Austria; Bazylei – Szwaj-
caria; Couvin – Belgia; Baden-Baden, Munster, Berlin 
– Niemcy; Auburn – USA, Strasburg – Francję).
Natomiast działalność artystyczna pracowników Za-
kładu Edukacji Muzycznej związana jest bezpośred-

nio z funkcjonowaniem zespołów rozrywkowych, ka-
peli ludowej, zespołów instrumentów dętych, a przede 
wszystkim Chóru Kameralnego, odnoszącego sukcesy 
na występach krajowych i zagranicznych, np. na Kon-
cercie muzyki wokalnej w Nitrze, wraz z zespołem Vo-
cal Summit w Żylinie, na Europejskim Festiwalu Szkół 
Artystycznych w Popradzie oraz na Międzynarodowym 
Konkursie Chórów Musica sacra w Bratysławie, gdzie 
studenci sanoccy zdobyli odznaczenie srebrne pasmo.
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Równie istotną formę działalności popularno-na-
ukowej i dydaktycznej Uczelni stanowią spotkania, 
seminaria i debaty przeznaczone dla szerszego krę-
gu odbiorców, czyli nie tylko studentów i pracowników 
Uczelni. Do bardziej istotnych należałoby zaliczyć zor-
ganizowane przez Instytut Kulturoznawstwa wspólnie 
z Podkarpacką Izbą Turystyczną w Krośnie targi tury-
styczne, których tematem przewodnim była wielokultu-
rowość karpacka jako atrakcja turystyczna. Pokłosiem 
obozu studentów Instytutu Kulturoznawstwa w Ru-
munii wystawę fotograficzną pt. Bukowina rumuńska 
albo Forum językowe Znajdziemy wspólny język, zor-
ganizowane w Uniwersytecie Rzeszowskim przez Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Rosyjski Ośro-
dek Nauki i Kultury w Warszawie, w którym aktywnie 
uczestniczyli studenci i pracownicy Uczelni sanockiej. 
Równie istotne znaczenie dla zaistnienia Uczelni 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

w bliższym i dalszym środowisku kulturowo-społecz-
nym i zawodowym, dla jej popularyzacji a jednocześnie 
wzbogacania profilu kształcenia poprzez poszerzanie 
horyzontów myślowych studiującej młodzieży, mają 
spotkania i debaty z udziałem gości Uczelni – zna-
nych uczonych i literatów, np. Mariana Pankowskiego, 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych, np. Pre-
miera Rządu Jerzego Buzka, Wiceprzewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicza, 
Ambasadora Republiki Słowackiej Magdy Vášáriovej, 
Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Janki Bu-

rianovej czy Wicekonsula 
Marka Lisánskiego, Rad-
cy Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów 
Macieja Miśkowca oraz 
przedstawicieli słowackich 
i ukraińskich jednostek 
samorządowych, np. z Hu-

mennego, Czerniowiec oraz profesorów z partnerskich 
i zaprzyjaźnionych uczelni, np. dr Władymira Iwanowi-
cza Borysenko i innych. 
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Działalność naukowo-wydawnicza PWSZ im. Jana 
Grodka w Sanoku, zmierzająca do nieustannego posze-
rzania horyzontów naukowych zatrudnionej w niej ka-
dry dydaktycznej oraz doskonalenia i podnoszenia po-
ziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych, koncentruje 
się głównie na prowadzonych w miarę możliwości wła-
snych, a u pracowników dla których Uczelnia sanocka 
jest dodatkowym miejscem pracy, połączonych z bada-
niami w jednostkach macierzystych, badaniach i poszu-
kiwaniach, których wymiernym efektem są organizowa-
ne konferencje naukowe i działalność wydawnicza.
Od roku 2003 Uczelnia sanocka prowadzi stałą serię 
wydawniczą w postaci Zeszytów Naukowych PWSZ. Au-
torami zamieszczanych w nich artykułów są pracownicy 
naukowo-dydaktyczni. Tematyka poszczególnych tomów 
posiada charakter interdyscyplinarny, odzwierciedlający 
profil kształceniowy Uczelni. Niezależnie od przyjętego 
aparatu metodologicznego (podejście globalne lub frag-
mentaryczne) publikowane artykuły, dotyczące niekie-
dy pozornie oddalonych od siebie problemów i dyscyplin 
naukowych, wzajemnie się łączą i dopełniają, rysując 
obraz wspólnych uwarunkowań i zależności, ujawnia-
jących się w różnych dyscyplinach naukowych, rozwi-
janych w oparciu o własne zaplecze naukowe, niekiedy 
zahaczających o współpracę z partnerami zagraniczny-
mi (np. Słowacja, Ukraina). Wartość i posłannictwo wy-
dawanych w ramach omawianej serii publikacji tkwi 
przede wszystkim w aspekcie empiryczno-pragmatycz-
nym, tzn. w przydatności prezentowanych problemów 
i zagadnień w procesie kształcenia i poszerzania hory-
zontów myślowych studentów sanockich.
Dodatkową, chociaż może mniej wymierną wartością 
uczelnianej serii wydawniczej, jest popularyzowanie 
i przybliżanie sanockiej PWSZ rzeczywistym i potencjal-
nym czytelnikom w najbliższym otoczeniu, w regionie i 
w szerszej społeczności akademickiej, no i oczywiście 
tworzenie / wzbogacanie własnej spuścizny naukowej. 
W ramach działalności wydawniczej Uczelni wydawa-
ne są również publikacje samodzielne, przede wszyst-
kim o charakterze naukowo-dydaktycznym, np. pod-
ręczniki: Biochemiczne podstawy funkcjonowania or-
ganizmu człowieka, Ćwiczenia z biochemii (200�), 
Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich (w 
druku), słowniki, np. Rosyjsko-polski słownik czasow-
ników (różniących się rekcją) (2005) czy częściowo do-
finansowywane rozprawy naukowe, np. Jóżef Jarema 
w międzywojennym teatrze awangardowym Cricot I.
Poza działalnością wydawniczą finansowaną ewen-
tualnie wspieraną przez Uczelnię, należy podkreślić 
działalność sponsorowaną przez granty lub instytucje 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-WYDAWNICZA

współpracujące. W ramach tego typu działalności opu-
blikowane zostały przede wszystkim materiały pokon-
ferencyjne (streszczenia referatów): Jak żyć z chorobą 
nowotworową (2004), Jakość życia pacjentów z cho-
robą nowotworową (2005) i Niepełnosprawność w na-
stępstwie chorób nowowtworowych. Definiowanie nie-
pełnosprawności (2006) oraz publikacja z konferencji 
polsko-słowackiej Wspólne dziedzictwo prasłowiańskie 
(2004) i polsko-rosyjskiej Dialog kultur słowiańskich 
(w druku). 
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Działalność studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, poza działalnością objętą programami ob-
ranych kierunków / specjalności studiów, koncentruje się na działalności studenckich kół naukowych 
i kół zainteresowań, związanej często z rozwijaniem kontaktów i współpracy ze studiującą młodzieżą 
z sąsiednich państw euroregionu. Wspólne spotkania i dyskusje sprzyjają pogłębianiu wiedzy o tra-
dycji i realiach życia w Regionie Karpackim, przyczyniają się do mobilności społecznej i zawodowej 
absolwentów oraz lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia wspólnych korzeni, podobieństw 
i odmienności. Z osiągnięć i doświadczeń naszych sąsiadów korzystają nie tylko studenci słowacy-
styki i ukrainistyki czy kulturoznawstwa, ale także studenci pozostałych kierunków, np. filologii pol-
skiej, pielęgniarstwa, edukacji muzycznej czy edukacji plastycznej. Wymiana studentów sprzyja nie 
tylko organizacji interesujących praktyk studenckich, ale w przypadku studentów filologii słowac-
kiej i ukraińskiej odgrywa niezmiernie ważną rolę w doskonaleniu języka kierunkowego, a w przy-
padku pozostałych studentów poznawaniu języka / języków państw regionu.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Istotną i podstawową formą działalności studenckiej 
jest działalność studenckich kół naukowych i kół zain-
teresowań. W PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku dzia-
ła siedem formalnie zarejestrowanych kół naukowych: 
Akademicki Klub Turystyczny, Koło Artystyczne Stan, 
Koło Naukowe Agroekolog, Koło Naukowe Słowacy-
stów Pozor, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek, 
Koło Wolontariatu i Studencki Chór Kameralny. 
Działalność pozaprogramowa studentów koncentruje 
się nie tylko w Uczelni i w najbliższym jej otoczeniu, 
ale często sięga znacznie dalej, pozwalając studentom 
prezentować swoje umiejętności i wiedzę w innych 
ośrodkach i przed inną widownią, np. na wszelkiego 
typu festiwalach, konkursach literackich, poetyckich, 
recytatorskich czy muzycznych. W tym zakresie Uczel-
nia sanocka może się poszczycić zajęciem wielu zna-
czących miejsc i liczących się nagród. 
W dziedzinie sztuki muzycznej wybitne osiągnięcia 
należy przypisać Chórowi Kameralnemu PWSZ, zdo-
bywcy wielu prestiżowych i znaczących się nagród i od-
znaczeń, z których do najważniejszych należą: I miej-
sce na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej 
Cantate Deo w Rzeszowie, nagroda specjalna Rze-
szowskiego Towarzystwa Muzycznego, srebrne pasmo 
na Międzynarodowym Konkursie Chórów Musica sa-

cra w Bratysławie i inne. 
Również wiele liczących 
się odznaczeń, związa-
nych z zajęciem punkto-
wanych miejsc od I do III, 
zajęli sanoccy studenci 
(Katarzyna Smiszkiewicz, 
Paweł Krasulak, Mar-
cin Stachowicz i Elżbieta 

Działalność kół naukowych i kół zainteresowań

Wilk) wraz z towarzyszącymi im zespołami rozrywko-
wymi z Zakładu Edukacji Muzycznej na Festiwalach 
Piosenki Studenckiej uczelni zawodowych w Lesznie.
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Swoje zainteresowania i ambicje studenci realizują 
również w przygotowywaniu tzw. „słowiańskich wie-
czorów narodowych”, np. wieczorów kultury i pieśni ro-
syjskich, słowackich czy karpackich. 
W ramach kierunku filologia aktywnie działa Koło Na-
ukowe Słowacystów Pozor, powołane do życia podczas 
warsztatów studenckich w Bardejovie w grudniu 2005 r. 
Uczestnicy Koła nawiązali współpracę z Urzędem Mia-
sta Sanoka, i jego miastem partnerskim na Słowacji Hu-
menné. Zbieżnymi zainteresowaniami wykazuje się koło 
studentów ukrainistyki Akademicki Klub Turystycz-
ny. Poza organizacją wieczorów i spotkań studenckich, 
związanych z przybliżaniem folkloru i kultury słowac-
kiej i ukraińskiej, pieśni ludowych i poznawaniem ki-
nematografii, studenci zgłębiają również problematykę 

współpracy transgranicznej, poznając historię i zabytki 
głównie Słowacji Wschodniej i Ukrainy.
 Obecnie koło słowacystów przygotowuje się do zorgani-
zowania studenckiej konferencji naukowej, połączonej 
z przeglądem najnowszego kina słowackiego. Uczest-
nikami konferencji będą studenci z innych ośrodków 
słowacystycznych w Pol-
sce oraz studenci słowa-
cystyki i polonistyki pre-
szowskiej.
 Natomiast studenci po-
lonistyki realizują swoje 
zainteresowania w Kole 
Teatralnym, koncentrując 
się na wyrabianiu i do-
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skonaleniu umiejętności aktorskich i recytatorskich 
oraz na poszerzaniu i zgłębianiu wiedzy z zakresu li-
terackich gatunków artystycznych. Jedną ze stałych 
inicjatyw są coroczne wyjazdy na spektakle teatralne 
do Teatru Starego w Krakowie.
Charakter działalności i profil programowy studenckich 
kół naukowych i kół zainteresowań jest warunkowany 
czynnikami pragmatycznymi, czyli rodzajem kierunku 
lub specjalności ewentualnie planami perspektywicz-
nymi na drodze dalszej edukacji. Stąd też np. studenci 
edukacji plastycznej, skupieni w Kole Artystycznym 
Stan czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym regio-
nu, tj. w wernisażach, wystawach czy w plenerach ma-
larskich organizowanych poza Sanokiem, co stwarza 
dodatkową możliwość integracji i wyrabia umiejętność 
podejmowania zespołowych decyzji. Zwyczajowym na-
stępstwem takich wyjazdów stały się coroczne wysta-
wy plenerowe, prezentujące odnotowane w trakcie ple-
nerów osiągnięcia i dokonania. Pobytom towarzyszą 

okolicznościowe wieczory 
studenckie, połączone ze 
zgłębianiem problematyki 
studiów i wzbogacaniem 
wiedzy o regionie, miejscu 
pobytu czy jego osobliwo-
ściach.
Na podkreślenie zasługu-
je również działalność stu-
dentów pielęgniarstwa, za-
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równo w Kole Naukowym Pielęgniarek, jak i w Kole Wolontariatu, którzy poza bardzo 
aktywnym uczestnictwem w życiu instytutu, zgłębianiem teorii tajników zawodu pie-
lęgniarskiego, swoją opieką praktyczną obejmują 20 środowisk na terenie Sanoka.
Do osiągnięć studenckich należałoby zaliczyć także wygłoszenie referatu przez uczest-
niczkę najmłodszego Koła Naukowego Agroekolog, studentkę I roku studiów dziennych 
kierunku rolnictwo, na II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej, zorgani-
zowanej w Uniwersytecie Rzeszowskim w kwietniu 2006 roku pod hasłem młodzi na-
ukowcy – praktyce rolniczej.
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Działalność sportowo - obronna

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku prowadzi dla studen-
tów II roku studiów specjalny program przysposobienia 
obronnego, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Realizacja programu przysposobienia obron-
nego umożliwia studentom odbycie przeszkolenia woj-
skowego i spełnienie obowiązku służby wojskowej w trak-
cie studiów. Program przewiduje również możliwość 
przeszkolenia wojskowego także dla absolwentów, bezpo-
średnio po ukończeniu studiów. Obejmuje dwa etapy, etap 
I to kształcenie teoretyczne z zakresu przysposobienia 
obronnego, prowadzone w formie samokształcenia i kon-
sultacji, natomiast etap II to przeszkolenie wojskowe, re-

alizowane w jednostkach 
wojskowych w okresie do 
sześciu tygodni. Tegorocz-
ny program przysposobie-
nia obronnego został po-
szerzony o zajęcia prak-
tyczne w postaci szkolenia 
survivalowego. W trakcie 
szkolenia umundurowa-
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ni studenci wzięli udział w ćwiczeniach alpinistycznych 
w postaci zjazdu linowego pionowego z wysokości 20 m., 
zjazdu linowego poziomego długości 60 m oraz przejścia 
po linie długości 30 m. Kolejnym etapem kursu były za-
wody strzeleckie, obejmujące strzelanie do celu z wia-
trówki i strzelanie do celu z łuku. 
Zajęciom szkoleniowym towarzyszył program rozrywkowy, 
połączony z możliwością korzystania z zabiegów „odnowy 
biologicznej” oraz posmakowania ugotowanego na kuchni 
polowej bigosu i pieczonej na ognisku kiełbasy. Całość kur-
su uzupełniły zorganizowane gry i zabawy integracyjne.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych 
konkurencjach uhonorowani zostali przez organiza-
tora kursu, mjr Marka 
Borkowskiego, nagroda-
mi i odznaczeniami, na-
tomiast każdy z uczest-
ników szkolenia otrzymał 
certyfikat prestiżowego 
szkolenia w Szkole Prze-
trwania Solina – Jawor.
Grupa najaktywniejszych 
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studentów godnie reprezentowała Uczelnię sanocką 
w II i w III Ogólnopolskich Zawodach Sprawnościo-
wo-Obronnych Military Żak 200� i Military Żak 200�. 
W 2005 r. zawody odbywały się w Wyższej Szkole Ofi-
cerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i przyniosły stu-
dentom sanockim w punktacji generalnej 13-te miejsce 
(na 19 uczestniczących zespołów z uczelni wyższych 
z całego kraju), a w punktacji indywidualnej 11-te na 
76 uczestników zawodów. Z kolei w roku 2006, na za-

wodach zorganizowanych 
w Centrum Szkolenia Ma-
rynarki Wojennej w Ust-
ce, zespół studentów sa-
nockich zajął 6-te miejsce 
w teście wiedzy obronnej, 
a w generalnej punktacji 
uplasował się na 16-tym 
miejscu wśród uczelni 

o typowo sportowym charakterze (np. AWF w Pozna-
niu, Warszawie, czy kierunek wychowania fizycznego 
w Białej Podlaskiej); natomiast w konkurencji indywi-
dualnej (w pływaniu na dystansie 2 x 25 m) 8-e miejsce 
na 120 startujących zawodników.
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