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1. Imię  i  nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe,  tytuły zawodowe) rektora 
oraz innych osób będących organami Uczelni.

W roku akademickim 2006/2007 Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku był  profesor  zwyczajny doktor  habilitowany Krzysztof  Antoni  Kuczyński, 

którego kadencja rozpoczęła się  1 lutego 2002 r. i trwała do 31 sierpnia 2007 r.

Od  1  września  2007  r.  do  31  sierpnia  2011  r.  Rektorem  Państwowej  Wyższej  Szkoły 

Zawodowej we Włocławku jest prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński.

2. Dane adresowe Uczelni wraz z nr telefonów, faksów i adresu poczty elektronicznej, 
a także adresem strony internetowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek
tel.: (0 54) 231 60 80
fax.:(0 54) 231 43 52
e-mail: kancelaria@pwsz.wloclawek.pl

www.pwsz.wloclawek.pl

Instytut Neofilologii
ul. Mechaników 3
87-800 Włocławek
tel.: (0 54) 230 92 04

Instytut Humanistyczny
ul. Mechaników 3
87-800 Włocławek
tel.: (0 54) 230 92 03

3. Wyszczególnienie  podstawowych  jednostek  organizacyjnych  wraz  z  dokładnym 
określeniem prowadzonych przez nie kierunków studiów i stopni kształcenia.

Instytut  Humanistyczny  w  roku  akademickim  2006/2007  prowadził  kształcenie  
na następujących kierunkach studiów:

• Filologia polska,
• Stosunki międzynarodowe,
• Zarządzanie.

Instytut  Neofilologii  w  roku  akademickim  2006/2007  prowadził  kształcenie  na  kierunku 
Filologia.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach.
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4. Informacja o liczbie studentów (w tym przyjętych na I rok studiów) i absolwentów 
z podziałem na poszczególne kierunki, formy i stopnie kształcenia 

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach.

Kierunek: Filologia

Studia stacjonarne

Liczba studentów: 499 (w tym liczba studentów przyjętych na I rok studiów: 238)
Liczba absolwentów: 60

Studia niestacjonarne

Liczba studentów: 218 (w tym liczba studentów przyjętych na I rok studiów: 72)
Liczba absolwentów: 67

Kierunek: Filologia polska

Studia stacjonarne

Liczba studentów: 315 (w tym liczba studentów przyjętych na I rok studiów: 147)
Liczba absolwentów: 55

Studia niestacjonarne

Liczba studentów: -
Liczba absolwentów: -

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Studia stacjonarne

Liczba studentów: 322 (w tym liczba studentów przyjętych na I rok studiów: 107)
Liczba absolwentów: 77

Studia niestacjonarne

Liczba studentów: 73
Liczba absolwentów: 21

Kierunek: Zarządzanie 

Studia stacjonarne

Liczba studentów: 226 (w tym liczba studentów przyjętych na I rok studiów: 81)
Liczba absolwentów: 62
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Studia niestacjonarne

Liczba studentów: 22
Liczba absolwentów: 11

5. Określenie specjalności prowadzonych w ramach kierunków studiów.

I. Kierunek: Filologia 

1. Specjalność: Filologia angielska 
Specjalizacja: nauczycielska 
Specjalizacja: tłumaczeniowa 

2. Specjalność: Filologia germańska 
Specjalizacja: nauczycielska 

II. Kierunek: Filologia polska 

1. Specjalność: Filologia polska z językiem angielskim
Specjalizacja: nauczycielska

2. Specjalność: Filologia polska z językiem niemieckim 
Specjalizacja: nauczycielska

3. Specjalizacja: dziennikarska 

III. Kierunek: Stosunki międzynarodowe 

IV. Kierunek: Zarządzanie

1. Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
2. Specjalność: Informatyka w zarządzaniu 

6. Informacje  o  prowadzonych  studiach  podyplomowych  wraz  z  określeniem  ich 
zakresu.

Uczelnia nie prowadzi studiów podyplomowych.

7. Informacje o wysokości opłat za studia za ubiegły rok akademicki oraz informacje 
o wysokości opłat w bieżącym roku akademickim.

Wysokość opłat za jeden semestr studiów na studiach niestacjonarnych 
w roku akademickim 2006/2007

Kierunek/specjalność I rok II rok III rok
za semestr za semestr za semestr

Filologia angielska 1850 1900 1900
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Filologia germańska 1900 - 1850
Filologia polska 1800 - -
Stosunki międzynarodowe                  1400 1700 1700
Zarządzanie małym 
i średnim przedsiębiorstwem

1450
-

1700

Informatyka w zarządzaniu 1600 - -

Wysokość opłat za jeden semestr studiów na studiach niestacjonarnych

w roku akademickim 2007/2008 określa poniższa tabela:

Kierunek/specjalność I rok II rok III rok
 semestr 
zimowy 

semestr 
letni

za semestr za semestr

Filologia angielska 
• spec. nauczycielska
• spec. tłumaczeniowa
• język angielski w 

turystyce

1.950,00 2.100,00 1.950,00 1.900,00

1.950,00 1.950,00 - -

1.950,00 1.950.00 - -

Filologia germańska 
• spec. nauczycielska
• język niemiecki w 

biznesie
• język niemiecki w 

turystyce

2.100,00 2.300,00 - -

2.100,00 2.100,00 - -

2.100,00 2.100,00 - -

Filologia polska 
• spec. nauczycielska
• spec. dziennikarska

2.100,00 2.300,00 - -

2.100,00 2.100,00 - -

Stosunki międzynarodowe 1.600,00 1.600,00 - 1.800,00
Zarządzanie 
• Informatyka w 

zarządzaniu
• Zarządzanie małym i 

średnim 
przedsiębiorstwem

1.550,00 2.000,00 - -

1.550,00 1.550,00 - -
Administracja 1.550,00 1.550,00 - -

8. Informacja o formach i zakresie ewentualnej współpracy międzynarodowej (liczba 

studentów  i  pracowników  naukowo-dydaktycznych  wyjeżdżających  na  stypendia, 

staże  do  zagranicznych  uczelni  i  placówek  naukowo-badawczych  oraz 

przyjeżdżających   w  ramach  wymiany  do  Polski,  wykaz  zagranicznych  szkół 

wyższych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy). 

Państwowa Wyższa  Szkoła  Zawodowa we Włocławku jest  uczestnikiem Programu 

Erasmus,  w  ramach  którego  ma  podpisane  umowy  o  współpracy  międzynarodowej  

i wymianie studentów oraz kadry dydaktycznej z ośmioma zagranicznymi uczelniami. Są to: 

GEA College of Enterpreneurship – Słowenia, Panevezys College – Litwa, Latvijas Kulturas 

Akademija –  Łotwa,  Afyon Kocatepe University –  Turcja,  Kafkas Unversitesi –  Turcja,  The 
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Paisii  Hilendarski  University  of  Plovdiv  –  Bułgaria,  College  of  Law,  Management  and 

Languages of Siauliai Region – Litwa oraz Budapest College of Communication and Business 

– Węgry. 

W roku akademickim 2006/2007 w ramach wymiany w Programie Erasmus na studia 

zagraniczne  wyjechało  3  studentów  i  2  nauczycieli  akademickich,  a  Państwowa  Wyższa 

Szkoła  Zawodowa  we  Włocławku  gościła  2  zagranicznych  studentów  i  1  nauczyciela 

akademickiego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku współpracuje również 

z Instytutem Słowianoznawstwa Uniwersytetu w Równem, który jest filią Uniwersytetu we 

Lwowie.  W ramach  tej  współpracy  PWSZ  we  Włocławku  gościła  w  roku  akademickim 

2006/2007 15-osobową grupę studentów wraz z opiekunami, która wzięła udział w kursie 

języka i kultury polskiej.
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