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Nasza uczelnia istnieje już pięć lat. Dorobek uczelni pozwala nam na pisanie 
o dotychczasowych wydarzeniach i osiągnięciach na łamach półrocznika „Nauczy
ciel i Szkoła” w postaci kroniki najważniejszych wydarzeń.

• Od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. możemy się poszczycić: studia podyplomo 
we ukończyło 124 absolwentów w poszczególnych specjalnościach:
—  pedagog rodzinny: 41 osób
—  pedagogika wczesnoszkolna z edukacją matematyczną: 22 osoby
—  pedagogika wczesnoszkolna z edukacją polonistyczną: 21 osób
—  oligofrenopedagogika: 40 osób

• Na semestr letni przyjęto 146 osób:
—  pedagog mediator: 13 osób
—  oligofrenopedagogika: 28 osób
—  pedagogika wczesnoszkolna z edukacją matematyczną w kl. IV -V I: 32 osoby
—  pedagogika wczesnoszkolna z edukacjąpolonistyczną w kl. IV -V I: 31 osób
—  edukacja w gimnazjum: 29 osób
—  zarządzanie i organizacja oświatą: 13 osób

• W lutym 2000 r. rozpoczęło studia systemem zaocznym 120 studentów.

• Prace licencjackie od stycznia do 30 2000 r. czerwca obroniło 675 osób na stu
diach dziennych i zaocznych.

• Działająca w GWSP biblioteka wzbogaciła się o 800 nowych woluminów. Pre
numerujemy 36 czasopism. W wymienionym okresie skorzystało z naszego księ
gozbioru około 1000 osób. Wypożyczono 8 tys. tytułów. Z czytelni skorzystało 
500 osób, w tym:
—  450 pozycji stanowiły woluminy
—  200 pozycji stanowiły czasopisma.
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• N asza uczelnia zorganizowała wspólnie z K om endą W ojew ódzką w K ato
wicach, Sądem Okręgowym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim (Filia w  Cie
szynie) oraz W yższą Szkołą Ekonomii i Administracji w  Bytomiu konferencję 
naukową na temat: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia”. Refe
raty zaprezentowały między innymi takie osobistości, jak:
—  prof, dr hab. Kazimierz Czarnecki
—  prokurator Ewa Zajączkowska
—  Barbara Bochyńska
—  prof, dr hab. Henryk Cudak
—  prof. zw. dr hab. M aria Orwid
—  prof, dr hab. Michał Pindera
—  prof, dr hab. Bronisław Urban
—  dr Piotr Kowolik
—  dr Anna Nowak.

Konferencję prowadził J. M. Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w  Mysłowicach, prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs. Celem konferencji było 
spotkanie teoretyków z praktykami. Psycholodzy mówili o psychologicznych aspek
tach przemocy, policjanci, sędziowie przytaczali dane liczbowe, a naukowcy wyni
ki badań. Była to wyjątkowa debata, ponieważ dzieci są przyszłością narodu.

• W m iesiącu czerwcu byliśmy współorganizatorami sem inarium naukowego 
pt. „Edukacja Jutra —  VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe”. N aszą uczelnię 
reprezentowali: prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. zw. dr hab. Andrzej 
Radziewicz-Winnicki, dr Ewa Szadzińska i dr Piort Kowolik.

• Naukowcy zatrudnieni w naszej uczelni brali czynny udział w licznych konferen
cjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą.

• Rok 2000 rozpoczęto ważnymi remontami i inwestycjami:
—  w maju br. zakończono remont i modernizację wejścia głównego do siedziby 

uczelni,
—  zgromadzono materiał budowlany do przeprowadzenia kapitalnego remontu 

w okresie wakacji.


