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SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ PRZEDSTAWICIELI 
KADRY AKADEMICKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS 
NA UNIWERSYTECIE KOMEŃSKIEGO W BRATYSŁAWIE

The power of truth is invincible when armed with enlightenment
J.A. Comenius

W dniach 17-19 października 2012 r. przedstawiciele kadry akademickiej Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wśród których znaleźli się: rektor – prof. WSH dr Jerzy 
Kopel, prorektor ds. nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem społecznym – dr Michał 
Kaczmarczyk, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa – prof. Marian Gierula, zastępca dyrekto-
ra Instytutu Administracji i Prawa – dr Anna Kalisz, redaktor naczelny czasopisma „Rocz-
niki Administracji i Prawa” – dr Maciej Borski, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą 
– mgr Maja Chyży oraz dyrektor biblioteki – mgr Elżbieta Okularczyk, wzięli udział w wi-
zycie studyjnej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Przedsięwzięcie 
to stanowiło jedno z zadań projektu „Inżynier z Humanitas”, realizowanego w latach 2011-
2015 przez WSH i miało na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem zagranicznej uczelni 
z wielowiekową tradycją1 oraz nawiązanie kontaktów naukowych. Tym samym wyjazd miał 
zarazem charakter informacyjno-poznawczy, jak i naukowy – służył zarówno wymianie do-
świadczeń i nawiązywaniu kontaktów międzyuczelnianych, jak również umożliwił uczest-
niczenie w wydarzeniach o charakterze naukowym, takich jak panele dyskusyjne, debaty 
i prelekcje słowackich naukowców. 

Wizyta rozpoczęła się 17 października 2012 r. od spotkania z wicerektorem ds. współ-
pracy z zagranicą – prof. RNDr. Ľudomírem Šlahorem. Spotkanie to odbyło się w niezwykle 
podniosłej atmosferze, w miejscu będącym „sercem” Uniwersytetu – rektoracie. Najpierw prof. 
Ľudomír Šlahor przywitał delegację z Polski i przybliżył uczestnikom spotkania instytucję Uni-
wersytetu Komeńskiego (m.in. jego genezę, oferty kształcenia, struktury studentów i pracowni-
ków, zasady finansowania etc.) oraz obszary współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
sensu largo (m.in. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie). 

Następnie dr Anna Kalisz, zastępca dyrektora IAiP WSH, zaprezentowała skład 
delegacji oraz samą WSH. Po scharakteryzowaniu uczelni prof. Marian Gierula zapytał 
o funkcjonowanie w słowackich realiach systemu bolońskiego oraz skalę i dostępność środ-
ków na badania prowadzone w zakresie nauk humanistycznych. Prof. Šlahor stwierdził, iż 
reforma bolońska została na Słowacji wdrożona w podobny sposób jak w Polsce, a jedno-
lite studia magisterskie funkcjonują jedynie w przypadku kierunków takich jak medycyna 
1  Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie jest najstarszym i zarazem największym uniwersytetem w Republice 
Słowackiej. Został założony w 1919 roku, lecz jego naukowe tradycje sięgają XV-wiecznej Akademii Istropolita-
na. Od początku istnienia uczelnia ta zajmuje czołową pozycję w krajowym systemie szkolnictwa wyższego, bę-
dąc jednocześnie rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej ośrodkiem naukowo-badawczym. Uniwersytet 
na 13 wydziałach kształci obecnie blisko 28 tysięcy studentów, w tym ponad 21 tysięcy w trybie stacjonarnym 
oraz blisko 2 tys. studentów z zagranicy. Warto ponadto nadmienić, iż działalność naukowo-badawcza Uniwer-
sytetu słynie zwłaszcza z funkcjonowania tzw. Centres of Excellence oraz udziału kadry akademickiej w setkach 
krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.



i prawo. Skonstatował również, że tytuł licencjata nie spotyka się z uznaniem i w praktyce 
wymaga uzupełnienia o studia drugiego stopnia. Mówiąc o  środkach na badania naukowe, 
zaznaczył, że państwowe  fundusze stanowią jedynie 0,4% krajowego PKB, stąd uczelnia 
ukierunkowana być musi na współpracę z koncernami (za przykład podał m.in. koncerny 
Volkswagen, Kia i Samsung), udział w międzynarodowych grantach oraz pozyskiwanie do-
tacji z funduszy unijnych.  Spotkanie podsumowano obopólną chęcią do współpracy i usta-
lono sposób kontaktu.

Drugim przedstawicielem władz rektorskich Uniwersytetu Komeńskiego, z którym 
spotkała się kadra akademicka WSH, był wicerektor ds. nauki i studiów podyplomowych 
– prof. MUDr. Dušan Meško. Rozmowy rozpoczęły się od zaprezentowania skali osiągnięć 
Uniwersytetu (uzyskane stopnie i tytuły naukowe kadry, liczba uzyskanych grantów, reali-
zowane projekty etc.). Następnie odbyła się dyskusja dot. finansowania nauki i funkcjono-
wania uczelnianych ośrodków eksperckich, za przykład których prof. Meško podał wspo-
mniane Centres of Excellence. Na tym spotkanie zakończono.

Po spotkaniu z władzami rektorskimi Uniwersytetu opiekunka wizyty – Lenka Ga-
šová zaprosiła delegację na wspólny lunch w uniwersyteckiej restauracji, który również sta-
nowił element (choć już nieformalnych) rozmów na temat potencjalnej współpracy.

Popołudniowym punktem programu była prezentacja zasad działania uniwersyteckiej 
biblioteki, a zwłaszcza funkcjonującego weń systemu informatycznego. Warto bowiem dodać, iż 
Uniwersytet Komeńskiego posiada 13 bibliotek wydziałowych oraz wirtualną „Academic Libra-
ry”, koordynujacą ich działalność. Spotkanie to stanowiło pole do wymiany polsko-słowackich 
doświadczeń, zwłaszcza dla dyrektor biblioteki WSH – mgr Elżbiety Okularczyk.

Drugiego dnia członkowie delegacji, korzystając z zaproszenia prof. Jana Porvazni-
ka, spotkali się z nim na Wydziale Zarządzania w Biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Rozmowy zaowocowały planami współpracy oraz włączeniem dra Michała Kaczmarczy-
ka w skład Rady Naukowej słowackiego czasopisma „Manažment podnikania a vecí verej-
ných”, poświęconego problematyce zarządzania i marketingu. 

Następnie kadra akademicka WSH złożyła wizytę w siedzibie agencji SAIA, pośred-
niczącej w procedurze ubiegania się o stypendia naukowe/doktoranckie/badawcze etc. w ra-
mach National Scholarship Programme for the Support of Mobility. Uczestnicy otrzymali 
szereg informacji nt. ubiegania się o powyższe, a także promocyjne materiały do dystrybucji 
pośród kadry i studentów WSH. Po południu część delegacji wzięła udział w rozmowach 
bilateralnych z przedstawicielami katedry Dziennikarstwa (m.in. drem Jánem Hackiem) na 
Wydziale Nauk Humanistycznych. 

Ostatni dzień wizyty w Bratysławie poświęcono na spotkanie z przedstawicielkami 
Instytutu Studiów Europejskich i  Stosunków Międzynarodowych (IESIR) Wydziału Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych. Spotkanie odbyło się w budynku głównym wydziału, a roz-
mowy rozpoczęto od „okrągłego stołu”, przy którym zasiadły: JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD, 
Živka Deleva, PhD oraz Mgr. Michaela Chládeková – reprezentujące IESIR oraz niektórzy 
członkowie delegacji WSH. Rozmowy te zakończyły bardzo precyzyjne ustalenia dotyczące 
wzajemnej współpracy, obejmującej m.in.: wykłady gościnne, starania o  międzynarodowy 
grant, publikacje oraz organizację konferencji w 2013 roku. Następnie uczestnicy wzięli udział 
w wykładzie nt. skutku bezpośredniego w prawie UE prowadzonym przez dr Lucię Mokrá, 
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mając okazję do podpatrzenia praktycznych aspektów realizowania dydaktyki w słowackich 
realiach. Wizytę zwieńczył wspólny lunch, po którym delegacja wróciła do Polski.

Warto nadmienić, że prócz niezwykle owocnych rozmów, które – ku nadziei człon-
ków delegacji – skutkować powinny transgraniczną i  wielopłaszczyznową współpracą, 
uczestnicy mieli możliwość poznać najważniejsze miejsca i zabytki samej Bratysławy oraz 
wziąć udział w koncercie rozpoczynającym 64. sezon w Filharmonii Słowackiej.
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