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Inauguracja pierwszego roku akademickiego 
w Wyższej Szkole Edukacji Wczesnoszkolnej 

w Mysłowicach

Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej z siedzibą w Mysłowicach powoła
na została na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 
roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-0145/TBM/124/95 z dnia 17 
listopada 1995 roku i jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych MEN pod 
numerem 76.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się w  dniu 24 lutego 1996 
roku pod przewodnictwem jej pierwszego rektora J. M. prof. zw. dr. hab. Henryka 
Moroza. Zaproszono na tę uroczystość prezydenta miasta Mysłowic prof. dr. hab. inż. 
Leona Laska, wiceprezydenta dr. Edwarda Witkowskiego, naczelnika Wydziału Edu
kacji miasta Mysłowic mgr. Adama Pnioka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Mysłowicach mgr. J. Gajowca, proboszcza parafii Wesoła ks. mgr. Ernesta Grąjc- 
kego, proboszcza parafii Ławki ks. mgr. Stanisława Achtelika, przedstawiciela kurii 
metropolitalnej wKatowicach. Gości, nauczycieli akademickich uczelni oraz studentów 
pierwszego roku studiów powitał założyciel uczelni Mirosław Czapka, który w okolicz
nościowym wystąpieniu powiedział między innymi: „Dzień inauguracji roku akademic
kiego połączony z dniem narodzin Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w My- 
słowicach-Wesołej jest dla mnie wydarzeniem na miarę dużego sukcesu osobistego. 
Tworzenie kompleksu edukacyjnego od szkoły podstawowej poprzez średniąszkołę do 
wyższej uczelni stało się rzeczywistością. Miasto Mysłowice jest więc od dziś siedzibą 
pierwszej w swej długoletniej historii wyższej uczelni. Jestem głęboko przekonany, że 
uczelnia -  jako uczelnia pedagogiczna w dwójnasób promieniować będzie na środowi
sko, wywołując pozytywne przeobrażenia w sferze etycznej, poznawczej i kulturowej. 
Gwarantem takiego oddziaływania uczelni jest bardzo wysoki poziom kadry naukowej, 
kierowanej przez wybitną osobistość w obszarze nauk pedagogicznych, jaką jest Jego 
Magnificencja Profesor zwyczajny doktor habilitowany Henryk Moroz.

Pragnę z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowanie osobom, które przyczy
niły się do powstania WSEW, a w szczególności: mojej żonie -  Gabrieli Czapce, 
dyrektorowi administracyjnemu-mgr. Kazimierzowi Misiołkowi i mgr. Grzegorzo
wi Denelowi.”
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Po powitaniu wygłoszonym przez założyciela uczelni Mirosława Czapkę nastą
piła uroczysta immatrykulacja 77 studentów trzyletnich studiów zawodowych 
z kierunku wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z terapią peda
gogiczną i 246 absolwentów Studium Nauczycielskiego, którzy wybrali specjalność: 
wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z terapią pedagogiczną, gdzie 
nauka trwa trzy semestry. Wykład inauguracyjny wygłosił prorektor Wyższej Szkoły 
Edukacji Wczesnoszkolnej prof, dr hab. Stanisław Juszczyk.

Na zakończenie uroczystości chór studencki Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierowany przez mgr Jolantę Woszczycką- 
Kempny, odśpiewał pieśń „Gaudeamus igitur”.

Uczelnia prowadzi trzyletnie studia zawodowe na kierunku PEDAGOGIKA 
w następujących specjalnościach:

1. W YCHOW ANIE PRZEDSZKOLNE I NAUCZANIE POCZĄTKOWE 
Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ;

2. NAUCZANIE POCZĄTKOWE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZE 
SZKOLNĄ LOGOPEDIĄ;

3. NAUCZANIE POCZĄTKOWE Z INFORMATYKĄ.

Absolwenci Studium Nauczycielskiego, którzy wybrali specjalność: wychowa
nie przedszkolne i nauczanie początkowe z terapią pedagogiczną, studiują 3 seme
stry (1,5 roku).

Po uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu egzaminów absolwenci WSEW otrzymują 
dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata dający prawo 
pracy w przedszkolu, szkole podstawowej oraz kontynuowania 2-letnich studiów 
magisterskich.

Nauka prowadzona jest w systemach:
• stacjonarnym (studia dzienne, początek roku akademickiego: październik) oraz
• zaocznym (dwukrotne zapisy na semestr pierwszy: październik, luty).

W uczelni pracuje 40 osób, w tym 8 profesorów i 16 doktorów. Struktura stu
diów, autorskie programy wykładowców oraz nowoczesne formy i metody dydak
tyczne zostały opracowane i są realizowane z myślą o uformowaniu absolwenta 
odpowiadającego współczesnym standardom w edukacji, czyli:
• dysponującego odpowiednim zasobem wiedzy pedagogicznej, umożliwiającej zro

zumienie procesów i zmian zachodzących w edukacji wczesnoszkolnej oraz do
kształcającego się w sposób ciągły;

• wyposażonego w niezbędne umiejętności pracy z dziećmi, rodzicami i współpra
cy w zespołach, znajomość nowoczesnych technologii dydaktycznych i informa
tycznych, co umożliwia mobilność zawodową;

• dysponującego wiedzą specjalistyczną niezbędną w zawodzie nauczyciela przed
szkola, nauczyciela klas I-III lub szkolnego logopedy.
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W ciągu całego okresu studiów stacjonarnych kontynuowana jest nauka języ
ków obcych: obligatoryjnie języka angielskiego oraz do wyboru jest język francu
ski, niemiecki lub rosyjski. Natomiast informatyka realizowana jest na wszystkich 
formach i specjalnościach studiów przy wykorzystywaniu nowoczesnych kompute
rów oraz niezbędnego oprogramowania użytkowego dla pedagogów i logopedów.

Uczelnia dysponuje własnym trzykondygnacyjnym budynkiem położonym 
w Mysłowicach w dzielnicy Wesoła (dojazd autobusami linii 77, 76, 44, 162, 689 
z dworca PKP w Katowicach oraz linii 788 lub 63 z centrum Tych), znajdującym 
się naprzeciw przystanku Mysłowice-Wesoła-apteka. Dla osób zamiejscowych ist
nieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w  pobliskim hotelu.

Bezpośrednich informacji dotyczących studiów zawodowych udziela codzien
nie sekretariat rektora w godzinach 8-15. Rektor i Prorektor Uczelni przyjmują 
interesantów w każdy poniedziałek w pokoju nr 1 w godzinach 12-14.

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Złożenie w dziekanacie Uczelni wymaganych dokumentów:
• oryginał świadectwa dojrzałości,
• 4 zdjęcia legitymacyjne,
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania,
• wypełnione formularze kwestionariusza osobowego i deklaracji finansowej (druki 

wydaje dziekanat WSEW),
• potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100,- N zł na konto uczelni.

2. Egzamin wstępny.
• Kandydaci na studia poddawani są  pisemnemu testowi określającemu poziom
inteligencji przyszłego studenta.

OPŁATY ZA STUDIA

są zróżnicowane zależnie od ich formy (dzienne, zaoczne) oraz wybranej specjalno
ści (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z terapiąpedagogiczną, nau
czanie początkowe i wychowanie przedszkolne ze szkolną logopedią lub nauczanie 
początkowe z informatyką) w wysokości określonej na dany rok akademicki. Nale
ży tutaj dodać, że Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej należy do najtań
szych uczelni prywatnych; pod względem wielkości opłat za studia konkuruje rów
nież z uczelniami państwowymi.

Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w  Mysłowicach współpracuje z In
stytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz z Instytu
tem Pedagogiki z Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
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