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WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo,  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni  

 

oraz  

 

Studenci 

Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej! 

 

 

Kandyduję na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w 

kadencji 2016-2020, ponieważ (podobnie jak cztery lata temu):  

 

 Po pierwsze, traktuję sprawowanie funkcji dziekana jako służbę publiczną na rzecz 

całego naszego wydziałowego środowiska humanistycznego, które w chwili 

obecnej liczy ok. 1300 osób (pracowników naukowych i administracyjnych, 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy studiów 

podyplomowych).  

 Po drugie, nadal jestem przekonany, że w świecie liczb, statystyk i 

sprawozdawczości humaniści ośmielają się stawiać „pytania naiwne”, ale tak 

naprawdę zasadnicze: o istotę człowieka, o piękno, prawdę i wolność. Tym 

pytaniom należy dać szansę, nie można ich lekceważyć. Humanistyka jest solą tego 

świata! 

 Po trzecie, jako Dziekan chcę nadal wzmacniać środowisko humanistyczne naszej 

Uczelni. Po czterech latach sprawowania przez mnie władzy dziekańskiej nikt nie 

ma już chyba wątpliwości, że Wydział Humanistyczno-Społeczny jest potrzebny nie 

tylko Akademii, jako jeden z jej filarów w drodze do przekształcenia w Uniwersytet 

przymiotnikowy, ale także jako ważna jednostka naukowa przydatna społeczeństwu 

Bielska-Białej i całemu regionowi Podbeskidzia.  

 

Działania które podejmowałem, a które zamierzam kontynuować jako dziekan w kadencji 

2016-2020, są zgodne ze strategią i misją ATH, rozumianą jako „szczególny obowiązek 

promowania i pomnażania dorobku kulturowego społeczności lokalnych”; wpisują się też w 

projekt współpracy z gospodarczym i kulturalno-oświatowym otoczeniem lokalnym. Fakt ten 

został dostrzeżony i dowartościowany w raporcie z oceny instytucjonalnej opracowanym przez 

Zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który gościł na naszym Wydziale w 

listopadzie 2015 roku: „Jednostka ma świadomość przewodniej roli integratora 

środowiska humanistycznego regionu Podbeskidzia, jako jedyna na tym terenie uczelnia 

publiczna” (Raport wizytacji, s. 3). 

 

Szanowni Państwo, nadal, tak jak przez ostatnie cztery lata, będę robił wszystko, co w 

mojej mocy, aby władze Bielska-Białej w większym stopniu wspierały i promowały 

akademickie środowisko humanistyczne naszego Wydziału i Uczelni!  
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CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU W LATACH  2016-2020 

 

 

Cztery lata temu jako kandydat na dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

nakreśliłem 5 GŁÓWNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH: 

 

 

1. Redukcja deficytu finansowego Wydziału. 

 

2. Utrzymanie stanu posiadania w dydaktyce w okresie rosnącego niżu 

demograficznego (do 2016 r.) na prowadzonych kierunkach: 

 

 filologia  

 filologia polska 

 pedagogika 

 

3. Integracja wspólnoty akademickiej na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym. 

 

4. Uzyskanie jak największego poparcia dla Wydziału Humanistyczno-

Społecznego w Mieście i Regionie. 

 

5. Uczynienie z Wydziału Humanistyczno-Społecznego filaru przyszłego 

Uniwersytetu w Bielsku-Białej. 

 

 

 

Po czterech latach sprawowania władzy dziekańskiej mogę śmiało powiedzieć, że 

zarysowane cele zostały spełnione! 

 

1. Deficyt Wydziału sięgający w krytycznym momencie 1 800 000 zł został 

zredukowany do bezpiecznej kwoty. 

 

2. Wszystkie kierunki i specjalności prowadzone na Wydziale nadal funkcjonują, 

co więcej – na każdym kierunku (jako jedyny wydział w ATH!) prowadzimy 

studia pierwszego i drugiego stopnia! Pojawiły się nowe specjalności (np. 

Projektowanie komunikacji), a kolejne są w trakcie przygotowania (np. na 

filologii angielskiej i na filologii słowiańskiej). 

 

3. Na Wydziale zatrudnieni są wyłącznie pracownicy na pierwszym etacie w ATH 

jako podstawowym miejscu pracy; nie ma osób przypadkowych, a ci którzy są 

naszymi pracownikami, utożsamiają się z Akademią i poświęcają jej wszystkie 

swoje siły i talenty: organizacyjne, dydaktyczno-metodyczne, naukowe. 

 

4. Nastąpił przełom w relacjach między Wydziałem a Miastem: wspólne 

konferencje („Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka”), publikacje 

popularnonaukowe i naukowe (album Gajdosze, Czytanie miasta: Bielsko-Biała 

jako kulturowy palimpsest), Akademickie Forum Humanistyczne, współpraca 
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ze szkołami (np. Uczniowski Kongres Kultury) i młodzieżą Bielska-Białej 

(„Redakcja B-B”), współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i ogromna 

życzliwość przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, czego 

dowodem było spotkanie z liczną grupą osób podczas oceny instytucjonalnej 

PKA w listopadzie 2015 r.  

 

5. Wydział ma największą dynamikę rozwoju kadry naukowej w ATH (profesury, 

habilitacje, doktoraty). Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni 

Naukowych z dn. 23.11.2015 r. otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

Pod względem liczebności elektorów Uczelnianej Komisji Wyborczej mamy 13 

mandatów (to drugie miejsce po najstarszym w ATH Wydziale Budowy 

Maszyn i Informatyki), co przekłada się na nasz realny wpływ w wyborze władz 

rektorskich Akademii i prowadzonej przez nie polityki. Posiadamy naukową 

kategorię B, co świadczy o rozwoju naukowym (publikacje, konferencje, 

umiędzynarodowienie współpracy).  

 

 

 

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU W LATACH  2016-2020 

 
1.  Zachowanie wszystkich kierunków i specjalności studiów pierwszego i drugiego 

stopnia prowadzonych na Wydziale oraz zachowanie stanu posiadania „zasobów 

kadrowych” (etatów i pół-etatów) w trudnym okresie czterech kolejnych naborów: 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. 

 

 nieustanna, nowoczesna i skuteczna promocja 

 dbałość o poprawę jakości kształcenia – wzmacnianie WSZJK 

 nowa atrakcyjna oferta edukacyjna (nowe specjalności/specjalizacje) 

 oferta dla potencjalnych studentów zagranicznych 

 poszerzenie oferty w zakresie studiów podyplomowych 

 stworzenie oferty kursów dokształcających 

 uruchomienie odpłatnego kursu nauki języka polskiego dla obcokrajowców 

 

  

2. Kontrolowanie deficytu budżetowego Wydziału i doprowadzenie do jego 

„wyzerowania” lub zminimalizowania  

 

 efektywna i racjonalna polityka kadrowa 

 efektywna, pro-oszczędnościowa organizacja zajęć dydaktycznych 

 pozyskiwanie wpływów z grantów i projektów naukowych 

 próba utrzymania wpływów ze studiów niestacjonarnych (pedagogika, anglistyka) 

 pozyskiwanie wpływów z tytułu posiadanych praw doktoryzowania 

 szukanie dodatkowych środków finansowych ze studiów podyplomowych i 

kursów dokształcających 

 controlling 

 poszukiwanie sponsorów strategicznych (jako nowe wyzwanie!) 
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3. Podejmowanie kroków zmierzających do uruchomienia w ciągu następnych 4 lat 

studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) w obszarze nauk humanistycznych 

(literaturoznawczo-językoznawczych) oraz uzyskania uprawnień do nadawania 

stopnia doktora w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 

 

 przygotowanie wniosku o uzyskanie prawa doktoryzowania w dyscyplinie 

językoznawstwo (w roku akademickim 2017/2018) 

 przygotowanie wniosku o uzyskanie prawa doktoryzowania w dyscyplinie 

pedagogika (w roku akademickim 2018/2019) 

 przygotowanie wniosku o uzyskania prawa nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo (w roku akademickim 

2019/2020) 

 

 

4. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia studiów prowadzonych na Wydziale 

 

 przygotowanie oferty w języku angielskim na filologii angielskiej 

 przygotowanie oferty w języku angielskim na filologii hiszpańskiej 

 prowadzenie wraz z Biurem Wymiany Akademickiej kursu języka polskiego dla 

obcokrajowców 

 systematyczne poszerzanie wymiany studentów i pracowników w ramach 

programu Erasmus+ 

 pozyskanie nowych umów partnerskich z uczelniami anglosaskimi (pod kątem 

studentów i pracowników anglistyki): Anglia, Szkocja, Irlandia… 

 organizacja konferencji międzynarodowych w ATH 

 przygotowywanie publikacji naukowych o charakterze międzynarodowym 

 wspieranie pisma JOHDAW (Journal of Human Dignity and Wellbeing) w języku 

angielskim 

 organizacja studenckich konferencji o charakterze międzynarodowym 

 organizacja telekonferencji z ośrodkami zagranicznymi 

 

 

5. Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 

 

 utrzymanie (lub podniesienie) naukowej kategorii B 

 finansowanie z dotacji celowej profesur tytularnych, habilitacji i doktoratów 

 finansowanie punktowanych czasopism naukowych 

 finansowanie publikacji naukowych: monografii i artykułów 

 finansowanie udziału w konferencjach naukowych 

 

 

 

6. Kontynuacja współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz 

kulturalno-oświatowym Bielska-Białej i regionu Podbeskidzia 

 

 obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego: 15-16.11.br. 

 organizacja I Kongresu Polonistyki Akademickiej i Szkolnej w Bielsku-Białej 

17.11.2016 r. 

 Akademickie Forum Humanistyczne – cykl drugi i kolejne 
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 konferencje naukowe i popularnonaukowe 

 wspólne publikacje o charakterze naukowym czy metodycznym 

 wykłady i odczyty dla młodzieży o charakterze promocyjnym 

 wspieranie wydarzeń artystyczno-edukacyjnych o charakterze promocyjnym 

 nawiązywanie nowych umów patronackich ze szkołami 

 promocja WHS w ramach Beskidzkich Festiwali Nauki i Sztuki  

 organizacja Dni Otwartych Wydziału 

 współpraca z lokalnymi mediami (Radio Bielsko, TV Regionalna, prasa) 

 współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w ramach doskonalenia WSZJK 

(Rady Programowe, konsultacje, debaty, spotkania warsztatowe) 

 promocja poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku ATH (casus pp. Omylińskich!) 

 

 

7. Włączanie studentów do zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji Wydziału 

 

 stała współpraca z przedstawicielami Samorządu Studentów ATH 

 włączanie studentów do wszystkich wydziałowych ciał kolegialnych 

 wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich: naukowych (koła naukowe, 

konferencje i publikacje, ogólnouczelniane studenckie pismo „Margines”), 

kulturalnych (np. udział w Chórze ATH, współpraca z kuratorem Galerii ATH 

prof. Ernestem Zawadą, utworzenie Studenckiego Naukowego Koła 

Teatralnego, reaktywacja Koła Regionalistów), sportowych (udział w sekcjach 

AZS), turystycznych (rajdy integracyjne, wycieczki w ramach koła naukowego 

„Herodot”) i rozrywkowych (zabawy studenckie). 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.  ZACHĘCAM DO DYSKUSJI O PRZYSZŁOŚCI 

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO ATH. 

proszę o ewentualne uwagi: mbernacki@ath.bielsko.pl 

 

 

 

 

PROSZĘ O POPRACIE MOJEJ KANDYDATURY W WYBORACH NA DZIEKANA 

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO  

W KADENCJI 2016-2020. 

 

 

 

 

Marek Bernacki 
 

 

 

 

Bielsko-Biała, maj 2016  

 


