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Szanowni Państwo!

JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofi l, prof. PWSZ w Chełmie

Rozwój każdego społeczeństwa nie może mieć miejsca bez właściwej 

edukacji i prowadzenia badań naukowych. Te zaś nie mogą być realizowa-

ne bez ludzi pełnych pasji w odkrywaniu nowych zjawisk i upowszechnia-

niu wiedzy. 

Przez lata pracy w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Chełmie 

spotykam wiele osób zaangażowanych całym sercem w  rozwój Uczelni. 

To zaszczyt kierować takim zespołem i jednocześnie radość widzieć efek-

ty wspólnej pracy, które od lat znacząco zmieniają wizerunek Chełma. 

To dzięki takiej postawie po dwudziestu latach działalności chełmska 

Uczelnia stała się nowoczesnym i  innowacyjnym centrum akademickim 

o zasięgu międzynarodowym. 

Nazwa „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie” stała się rozpo-

znawalną i  uznaną marką, a  wciąż rozbudowywana baza laboratoryjno-

naukowa i dydaktyczna procentuje coraz wyższą jakością kształcenia. 

Na doświadczeniu dwóch dekad budujemy kolejne odważne plany, któ-

re wyznaczają kierunki rozwoju Chełmskiej Alma Mater, będące tak jak 

dotychczas odpowiedzią na społeczne potrzeby regionu i  oczekiwania 

ambitnych maturzystów.

Zapraszam Państwa do wędrówki po kartach albumu, który niech będzie 

świadectwem prężnej działalności Uczelni, a przede wszystkim deklaracją 

ustawicznego jej rozwoju dla dobra społeczności naszego regionu, nauki 

i postępu gospodarki.

Miłej lektury!
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Prorektor ds. Studenckich
dr Beata Fałda

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie

Kanclerz
mgr Jacek Kosiński

W adze Uczelni
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JM Rektor
dr hab. inż. Arkadiusz Tofi l, prof. PWSZ w Chełmiedr
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PWSZ w Che mie – rys historyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie powstała na mocy Rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2001 r. Pierwszą siedzibą Władz i Admi-

nistracji Uczelni było kilka wynajętych pokoi w  gmachu Chełmskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Partyzantów 40. Zajęcia dydaktyczne odbywały się wówczas 

w budynku dawnego internatu Technikum Mechanicznego przy ul. Pocztowej 

52. Aktualnie Rektorat, główna siedziba Uczelni, mieści się przy ul. Pocztowej 54, 

w historycznym gmachu Technicznej Szkoły Kolejowej z 1895 r.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 października 2001 r.

w  Chełmskim Domu Kultury. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. 

Zbigniew Zaleski, ówczesny dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego.

Faktyczna działalność Uczelni rozpoczęła się jednak już 1 września 2001 r. Pierw-

szym Rektorem został, na podstawie decyzji ówczesnego Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 6 sierpnia 2001 r., dr hab. Józef Zając. Stanowisko Prorektora 

powierzono dr. inż. Tadeuszowi Martyniukowi. W roku 2003 w skład Władz Uczel-

ni weszła dr Beata Fałda, obejmując funkcję Prorektora ds. Studiów i Nauczania. 

Dr inż. Tadeusz Martyniuk został Prorektorem ds. Promocji i Rozwoju. W  latach 

2008-2016 funkcję Prorektora ds. Rozwoju i  Współpracy z  Zagranicą pełnił 

dr inż. Arkadiusz Tofi l. W  wyniku wyborów przeprowadzonych 8 lutego 2016 r. 

został on wybrany na stanowisko Rektora Uczelni (kadencja od 1 września 2016 r. 

do 31 sierpnia 2020 r., zaś od 1 września 2020 r. na kolejną czteroletnią kadencję 

do 2024 r.). Aktualnie stanowisko Prorektora ds. Studenckich zajmuje dr Beata 

Fałda, zaś Prorektora ds. Rozwoju – dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie. 
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Pierwszy Prorektor PWSZ w Chełmie 
dr inż. Tadeusz Martyniuk

Pierwszy Kanclerz PWSZ w Chełmie 
mgr Marian Różański

Pierwszy Rektor PWSZ w Chełmie 
dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie
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Od początku istnienia Uczelni do 26 września 2018 r. 

jej Kanclerzem był mgr Marian Różański. Następnie 

na tym stanowisku zastąpił go mgr Jacek Kosiński. 

Pierwszym Kwestorem Uczelni była mgr Izabela 

Nafalska. Od 1 sierpnia 2019 r. funkcję tę sprawuje 

mgr Dorota Morawska.

Akt powołujący Uczelnię przyznawał jej prawo 

do kształcenia na dwóch specjalnościach zawo-

dowych: Nauczanie matematyki oraz Matematyka 

z  informatyką, które w  wyniku zmian przepisów 

prawnych zostały przyporządkowane do kierunku 

Matematyka.

W 2003 r. powołany został Instytut Nauk Technicz-

nych z  kierunkami Budownictwo oraz Mechanika 

i  budowa maszyn, który w  2005 r. wzbogacono 

o kierunek Elektrotechnika. 

Siedziba Rektoratu przy ul. Pocztowej 54 w Chełmie 2003 r. 
i współcześnie (po prawej)
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W roku akademickim 2002/2003 uruchomiono spe-

cjalności: Filologia angielska i  Filologia germańska 

(funkcjonowała do 2011 r.), które od 2004 r. zosta-

ły włączone do kierunku Filologia, uzupełnionego 

w 2008 r. o specjalność Filologia słowiańska. 

W  roku akademickim 2004/2005 powołano 

Instytut Nauk Humanistycznych z  dwoma kie-

runkami: Filologia polska i  Historia. Wobec małe-

go zainteresowania kształceniem na kierunkach 

humanistycznych, w 2013 r. mury chełmskiej Uczel-

ni opuścili ostatni absolwenci Historii, zaś ostatnia 

grupa studentów ukończyła studia na kierunku 

Filologia polska w 2018 r. Ostatecznie we wrześniu 

tegoż roku zapadła decyzja o  likwidacji Instytutu 

Nauk Humanistycznych.

Instytut Neofi lologii przy ul. Wojsławickiej 8 b w Chełmie 2003 r. 
i współcześnie (po prawej)
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W  październiku 2006 r. działalność zainaugurował 

Instytut Nauk Rolniczych, w  którym pierwszy rok 

studiów rozpoczęli studenci nowo powstałego kie-

runku Rolnictwo. Rok później uzyskano uprawnie-

nia do prowadzenia kierunku Pedagogika. W 2016 

r.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

otrzymała prawo do prowadzenia na tym kierunku 

studiów II stopnia. Rok 2010 przyniósł kolejne zmia-

ny w katalogu kierunków studiów. Do oferty kształ-

cenia z obszaru nauk społecznych dołączył kierunek 

Stosunki międzynarodowe. 

Ciekawym, ale i  niełatwym wyzwaniem dla Uczel-

ni, było uruchomienie w  2014 r. Instytutu Nauk 

Medycznych, w którego strukturach znalazł się kieru-

nek Pielęgniarstwo. PWSZ w Chełmie w październiku 

2020 r. zainicjowała na tym kierunku studia II stopnia. 

Najnowszymi kierunkami w  ofercie Uczelni są: Bez-

pieczeństwo wewnętrzne (2018 r.), studia jednolite 

magisterskie Pedagogika przedszkolna i  wczesnosz-

Instytut Matematyki i Informatyki przy ul. Pocztowej 54 a w Chełmie w trakcie budowy 2006 r. 
i współcześnie (po prawej)
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kolna (2019 r.) oraz specjalizacja Dyspozytor lotniczy 

na kierunku Mechanika i  budowa maszyn (2019 r.),

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia (2021 r.),

Dietetyka i żywienie zbiorowe (2021 r.).

W roku akademickim 2021/2022 Uczelnia prowadzi 

kształcenie na 12 kierunkach studiów: 

• Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia) 

• Filologia (studia I stopnia) 

• Matematyka (studia I stopnia) 

• Pedagogika (studia I stopnia, studia II stopnia) 

• Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna 

(studia jednolite magisterskie) 

• Pielęgniarstwo (studia I stopnia, studia II stopnia) 

• Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) 

• Budownictwo (studia inżynierskie I stopnia) 

• Elektrotechnika (studia inżynierskie I stopnia) 

• Mechanika i  budowa maszyn (studia inżynier-

skie I stopnia) 

• Rolnictwo (studia inżynierskie I stopnia) 

• Dietetyka i żywienie zbiorowe (studia inżynier-

skie I stopnia)
Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej w Nowych Depułtyczach w trakcie budowy 2010 r. 

i współcześnie (po prawej)
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Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: insty-

tuty, katedry, pracownie, laboratoria, Biblioteka, 

Studium Języków Obcych i Studium Wychowania 

Fizycznego, Centrum Studiów Podyplomowych, 

Archiwum, jednostki administracyjne i  usługowe, 

w tym prowadzące działalność związaną ze szko-

leniem lotniczym oraz jednostki gospodarcze.

Obecnie w  skład Uczelni wchodzi pięć instytu-

tów: Instytut Matematyki i  Informatyki, Instytut 

Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilo-

logii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk 

Medycznych. 

W  Centrum Studiów Podyplomowych, od począt-

ku istnienia Uczelni, prowadzone są liczne studia 

podyplomowe, a także kursy językowe, techniczne 

i  informatyczne oraz specjalistyczne dla pielęgnia-

rek i położnych.

Przejęty przez Uczelnię budynek przychodni zdrowia przy ul. Nowy Świat 3 w Chełmie 2004 r. 
i Dom Studencki PWSZ w Chełmie współcześnie (po prawej)
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Chełmie 

to uznana Uczelnia, która cieszy się prestiżem i stale 

umacnia pozycję na akademickiej mapie naszego 

kraju. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu oraz sta-

łemu rozwojowi i  umiejętnościom transferowania 

wiedzy, Uczelnia zapewnia tysiącom studentów 

doskonałe wykształcenie i znakomite przygotowa-

nie praktyczne do odnalezienia się na dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy.  

PWSZ w Chełmie jest jednym z największych pra-

codawców w  regionie. Dzięki swoim inwestycjom 

i działalności stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, 

jest wiodącym podmiotem działalności edukacyj-

nej i naukowej oraz istotnym współtwórcą wyda-

rzeń kulturalnych w mieście i regionie. 

Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich 2011 r. 
i współcześnie (po prawej)
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Inauguracje Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego to jedno z najważniejszych dorocznych wyda-

rzeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Biorą w niej udział 

Władze Uczelni z Jego Magnifi cencją Rektorem na czele, a także przedstawiciele 

władz zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich oraz studenci, absolwenci, pra-

cownicy naukowi, administracyjni oraz zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

Inauguracje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie mają bardzo 

uroczysty charakter. Dwie pierwsze w 2001 i 2002 r., z racji braku własnych auli 

wykładowych, odbywały się w  sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. 

Kolejne miały miejsce w auli głównej Instytutu Neofi lologii PWSZ w Chełmie. 

Inaugurację poprzedza uroczysta eucharystia w  bazylice pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny na Górze Chełmskiej. Z bazyliki w przemarszu ulicami 

Chełma wszyscy uczestnicy uroczystości udają się do Instytutu Neofilologii, 

gdzie odbywa się ofi cjalna uroczystość. Dla gości, wykładowców i  studentów 

wyznania prawosławnego w przeddzień odprawiana jest msza święta w cerkwi 

pw. św. Jana Teologa. 

W  kolejnych latach, wraz z  rozwojem kierunków i  specjalności kształ-

cenia, program inauguracji rozszerzony został o  pasowanie studentów 

Pilotażu i  czepkowanie absolwentów Pielęgniarstwa. Oprawę artystyczną 

inauguracji zapewnia chełmski chór „Hejnał”. Wybrzmiewają wówczas Hymn 

państwowy, „Gaude Mater Polonia” oraz „Gaudeamus Igitur”. Każdą inaugurację 

wieńczą wykłady inauguracyjne wygłaszane przez przedstawicieli nauki.

2001/2002

2011/2012
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2009/2010
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2010/2011
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2011/2012
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2018/2019
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Siedziba W adz Uczelni

 Pierwszą siedzibą Władz Uczelni było kilka wynajętych pokoi w  gmachu 

Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40. Pierwsze zajęcia 

dydaktyczne odbywały się w  należącym do chełmskiego samorządu budynku 

dawnego internatu Technikum Mechanicznego przy ul. Pocztowej 52. Wraz z roz-

wojem Uczelni i tworzeniem nowych kierunków i specjalności kształcenia, a także 

rosnącym naborem studentów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Cheł-

mie zaczęła korzystać z głównego budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy 

ul. Pocztowej 54. 

Dzięki przychylności Władz miasta, aktami notarialnymi z  6 listopada 2002 

i  z  9 stycznia 2004 r., cały kompleks, po likwidacji zespołu szkolnego, wraz 

z  historycznym gmachem Technicznej Szkoły Kolejowej z  1895 r. miesz-

czącym się przy ul. Pocztowej 54, został przekazany PWSZ w  Chełmie. 

Aktualnie, odnowiony i rozbudowany, stanowi główną siedzibę Rektoratu i admi-

nistracji Uczelni.
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Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Instytut został powołany Zarządzeniem Nr 11/2003 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w  Chełmie z  dnia 15 września 2003 r. w  sprawie utworzenia 

Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w  Chełmie. Z  dniem 1 października 2011 r. 

w związku z rozwojem kształcenia na specjalnościach lotniczych, Instytut prze-

mianowano na Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa i pod tą nazwą funkcjo-

nuje do chwili obecnej. 
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Obowiązki pierwszego dyrektora Instytutu 1 października 2003 r. objął dr inż. Piotr 

Penkała. Od 1 października 2005 do 30 września 2008 r. funkcję tę pełnił płk rez. 

nawig. dr hab. inż. Andrzej Fellner. 1 października 2008 r. kierownictwo Instytutu 

powierzono dr. inż. Piotrowi Penkale. 1 grudnia 2011 r. na stanowisko zastępcy 

dyrektora INTiL został powołany dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. PWSZ w Chełmie.

Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą: Katedra Budownictwa, Katedra Elek-

trotechniki oraz Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn. W ramach Instytutu pro-

wadzone są następujące kierunki studiów inżynierskich o profi lu praktycznym: 

• Budownictwo od roku akademickiego 2003/2004, specjalności: Budownic-

two ogólne, Drogi i ulice i Instalacje budowlane,

• Elektrotechnika od roku akademickiego 2005/2006, specjalności: Przetwa-

rzanie i użytkowanie energii elektrycznej, Automatyka przemysłowa i sys-

temy mechatroniczne, Automatyzacja i elektryfi kacja kopalń, Odnawialne 

źródła energii,

• Mechanika i  budowa maszyn od roku akademickiego 2003/2004, specjal-

ności: Automatyka i  robotyka przemysłowa, Diagnostyka i  eksploatacja 

pojazdów samochodowych, Mechanizacja górnictwa, Budowa i eksploata-

cja obrabiarek sterowanych numerycznie, Mechanika lotnicza oraz Inżynie-

ria lotnicza, w ramach której prowadzone są trzy specjalizacje kształcenia: 

Pilotaż samolotowy, Pilotaż śmigłowcowy oraz Dyspozytor lotniczy. 

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifi kowaną kadrę dydaktyczną. 

Wśród byłych i obecnych wykładowców wymienić należy m.in.: śp. prof. zw. dr. 

hab. inż. Janusza Śledzińskiego, śp. prof. dr. hab. inż. Tadeusza Ciężaka, prof. zw. 

dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, 

prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Gontarza, prof. zw. dr hab. inż. Henrykę Stryczew-

ską, prof. dr. hab. inż. Piotra Jaśkowskiego, prof. dr. hab. inż. Janusza Sikorę oraz 

prof. dr. hab. inż. Antoniego Świcia.

Laboratoria Budownictwa
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PWSZ w Chełmie kładzie duży nacisk na rozwój własnej kadry dydaktycznej 

poprzez wspieranie jej udziału w konferencjach naukowych oraz zdobywa-

nia przez nią kolejnych stopni naukowych. Efektem takiej polityki kadrowej 

było uzyskanie przez kilku asystentów PWSZ w  Chełmie stopnia doktora. 

Kolejne przewody doktorskie są w  toku. Pracownicy Instytutu uzyskiwa-

li również stopnie naukowe doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe 

profesora.

Zgodnie z  przyjętym Kompleksowym Programem Rozwoju Uczelni głównym 

zadaniem INTiL jest stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz promocja wiedzy 

technicznej. Działania władz Instytutu stale zmierzają do maksymalnej realizacji 

tych zadań poprzez m.in. poprawę jakości procesu dydaktycznego, staranny do-

bór kadry, opracowywanie nowoczesnych programów studiów oraz otwarcie na 

potrzeby mieszkańców regionu. Pracownicy Instytutu angażują się m.in. w  or-

ganizację konferencji naukowych, wykładów otwartych dla uczniów, studentów 

oraz społeczności lokalnej. W ramach przyjętego Programu założono polepsze-

nie stanu bazy dydaktycznej dla kierunków technicznych. Efektem tych działań 

było uruchomienie w roku 2013 nowoczesnego centrum, związanego z kształce-

niem inżynierskim w Uczelni. 

Utworzone Centrum Studiów Inżynierskich mieści się w  Depułtyczach 

Królewskich 55 pod Chełmem. Sąsiaduje ono z  istniejącym od 2010 r. 

Akademickim Portem Lotniczym, który stanowi bazę dla kształcenia 

na specjalnościach i specjalizacjach lotniczych INTiL.

Laboratoria Elektrotechniki
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Kierunki kształcenia prowadzone w Instytucie przechodziły wielokrotne akredy-

tacje, które zakończyły się uzyskaniem wyników pozytywnych na kolejne lata.

W  Instytucie Nauk Technicznych i  Lotnictwa funkcjonują trzy koła naukowe: 

Koło Naukowe Elektryków, Koło Naukowo-Techniczne oraz Koło Naukowe 

Lotników.

Pierwsi absolwenci opuścili Instytut w roku akademickim 2007/2008. Do roku 

2021 tytuł inżyniera na trzech kierunkach uzyskało 1450 absolwentów, któ-

rzy z dyplomem PWSZ w Chełmie podjęli pracę zawodową lub kontynuowali 

naukę na studiach II stopnia na uczelniach technicznych.

Laboratoria Mechaniki i budowy maszyn
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Centrum Studiów In ynierskich

Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w  Cheł-

mie to kompleks laboratoriów zlokalizowany 

w  miejscowości Depułtycze Królewskie, położonej 

ok. 6 km na południe od Chełma. Zespół laborato-

riów składa się z trzech części: 

• Laboratoria mechaniki i  budowy maszyn CSI 

PWSZ w Chełmie (14 laboratoriów) i Laborato-

ria lotnicze (10 laboratoriów i warsztaty) o łącz-

nej powierzchni użytkowej niemal 6 tys. m2

• Laboratoria budownictwa CSI PWSZ w  Cheł-

mie (6 laboratoriów i  pracowni) o  łącznej 

powierzchni ponad 2 tys. m2

• Laboratorium badań środowiskowych CSI 

PWSZ w  Chełmie (16 laboratoriów) o  łącznej 

powierzchni użytkowej 1,4 tys. m2

Zespół projektowy Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich
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CSI to kompleks nowoczesnych laboratoriów naukowo-dydaktycznych, który 

powstał w  ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013. Składa się na niego 46 laboratoriów, pracowni i warsztatów o łącznej po-

wierzchni ponad 9 tys. m2, zbudowanych w okresie 7 lat i 5 miesięcy za ogólną 

kwotę prawie 124 mln zł. Są to:  

Laboratoria Mechaniki i Budowy Maszyn

• Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

• Laboratorium Cięcia Hydroabrazyjnego i Plazmowego

• Laboratorium Obróbki Plastycznej

• Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

• Laboratorium Spajalnictwa

• Laboratorium Technik i Systemów Pomiarowych

• Laboratorium Obróbki Cieplno-Chemicznej

• Laboratorium Inżynierii Materiałowej

• Laboratorium Chemii

• Laboratorium Fizyki

• Laboratorium Tworzyw Polimerowych

• Laboratorium Obróbki Skrawaniem

Laboratoria Budownictwa 

• Laboratorium Materiałów Budowlanych

• Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych

• Laboratorium Mechaniki Gruntów

• Laboratorium Geodezji

• Laboratorium Geologii

• Laboratorium Fizyki Budowli
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Laboratoria Elektrotechniki 

• Laboratorium Inteligentnych Instalacji

• Laboratorium Maszyn i Napędów Elektrycznych

• Laboratorium Metrologii Elektrycznej

• Laboratorium Instalacji i Oświetlenia Elektrycznego

• Laboratorium Automatyki i Robotyki

• Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratoria Badań Środowiskowych 

• Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

• Laboratorium Badań Cząstek Stałych

• Laboratorium Badań Elementów Cienkościennych

• Laboratorium Badań Emisji Spalin

• Laboratorium Badań Klimatycznych

• Laboratorium Badań Korozyjnych

• Laboratorium Badań Manipulacyjnych

• Laboratorium Badań Mikroskopowych

• Laboratorium Badań NDT

• Laboratorium Badań Procesów Obróbki Kompozytów

• Laboratorium Badań Silników

• Laboratorium Badań Termografi cznych

• Laboratorium Badań Wizyjnych, Drgań i Hałasu

• Laboratorium Badań Wytrzymałościowych, Struktury i  Stanu Warstwy 

Wierzchniej

• Laboratorium Szybkiego Prototypowania Części

• Laboratorium Wytwarzania Struktur Kompozytowych

• Laboratorium – Hamownia

• Laboratorium Badania Jakości Paliw

• Laboratorium Badania Surowców i Produktów Rolno-Spożywczych.
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CSI stanowi podstawę rozwoju studiów inżynierskich, prowadzonych w  cheł-

mskiej Uczelni. Laboratoria uatrakcyjniły programy kształcenia poszczególnych 

kierunków technicznych i stały się bodźcem do zbudowania bogatej oferty spe-

cjalności, w skład których wchodzą m.in.: Automatyka i robotyka przemysłowa, 

Diagnostyka i  eksploatacja pojazdów samochodowych, Mechanizacja górnic-

twa, Budowa i  eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie, Mechanika 

lotnicza, Inżynieria lotnicza. Dało to również podstawę do efektywnego współ-

działania z przemysłem, a  także realizacji nowatorskich projektów badawczych 

i  wdrożeniowych. Potencjał do prowadzenia działalności B+R oraz transferu 

innowacji do gospodarki gwarantuje wzajemne uzupełnianie się w zakresie spe-

cjalistycznych badań, posiadanej aparatury naukowo-badawczej oraz osobowego 

potencjału naukowego. Prowadzone w laboratoriach badania oraz opracowywa-

ne innowacyjne rozwiązania technologiczne znajdują zastosowanie w przemy-

śle biomedycznym, mechanicznym, lotniczym, samochodowym, elektrycznym, 
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w obszarze badań fi zyko-chemicznych i biologicznych, a także w zakresie ochro-

ny środowiska oraz wdrażania energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.

W laboratoriach prowadzone są w sposób ciągły badania naukowe i prace roz-

wojowe. Włączenie się chełmskiej Uczelni w  proces budowania innowacyjnej 

gospodarki regionu lubelskiego poprawiło jakość kształcenia oraz wpłynęło 

na dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Realizacja in-

westycji miała olbrzymi wpływ na otoczenie. Przyczyniła się do rozwoju gospo-

darczego i społecznego województwa poprzez lepsze wykorzystanie aktywności 

środowisk naukowych i  ich potencjału intelektualnego. Stworzyła możliwości 

współpracy pomiędzy sferą nauki i  biznesu na bazie powstałej infrastruktury 

badawczo-edukacyjnej. Umożliwiła PWSZ w  Chełmie współdziałanie w  two-

rzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie PWSZ w Chełmie 

współpracuje z ponad 50 przedsiębiorstwami i 12 instytucjami.
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Akademicki Port Lotniczy

Akademicki Port Lotniczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w  Chełmie to kompleks obiektów zlokalizowany w  miejscowości De-

pułtycze Królewskie w gminie Chełm, w  odległości ok. 6 km od centrum 

miasta.

Decyzja o  lokalizacji i  budowie lotniska szkoleniowego dla studentów 

PWSZ zapadła 4 listopada 2003 r. Po niespełna 4 miesiącach (1 marca 

2004 r.) Agencja Ruchu Lotniczego w  Warszawie wydała pozytywną opi-

nię dotyczącą budowy lotniska z  drogą startową o  długości 1050 m.
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Pierwsze lądowanie samolotu na pasie startowym w  Depułtyczach 

Królewskich miało miejsce 19 sierpnia 2008 r. Wylądował wówczas samo-

lot CESSNA 172 pilotowany przez prof. nadzw. dr. hab. Józefa Zająca – rek-

tora PWSZ w Chełmie i  Przemysława Panasa – prezesa Aeroklubu Ziemi 

Zamojskiej. 11 września 2008 r. odbył się pierwszy czarterowy lot z  lądowi-

ska w  Depułtyczach Królewskich do Olsztyna. Pasażerami byli prof. nadzw. 

dr hab. Józef Zając – rektor, dr inż. Arkadiusz Tofi l – prorektor ds. Rozwoju i Współ-

pracy z Zagranicą oraz Marian Różański – kanclerz. We wrześniu 2008 r. obiekt 

lotniczy w Depułtyczach Królewskich pod Chełmem, decyzją Grzegorza Kruszyń-

skiego – prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, uzyskał status lądowiska. Nowo 

zarejestrowane lądowisko zajmowało 22 ha i posiadało drogę startową o trawia-

stej nawierzchni i długości 600 m. 

29 października 2009 r. rozpoczął się proces realizacji inwestycji związanej 

z budową infrastruktury Akademickiego Portu Lotniczego. Objęła ona budowę 

hangaru dla samolotów, stacji paliw i stacji meteo. 

4 września 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o wpi-

sie Akademickiego Portu Lotniczego i  lotniska w  Depułtyczach Królewskich 

do rejestru lotnisk cywilnych jako lotniska użytku wyłącznego. Lotnisko Depuł-

tycze Królewskie o kodzie ICAO – EPCD zarządzane jest przez dyrektora Cen-

trum Lotniczego PWSZ Łukasza Puzio. Nadzór nad lotniskiem pełnią: rektor 

PWSZ w Chełmie – dr hab. inż. Arkadiusz Tofi l, prof. PWSZ w Chełmie i prorektor 

ds. rozwoju – dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie.
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Zarządzające lotniskiem Centrum Lotnicze jest jednostką organizacyj-

ną Uczelni skupiającą wszystkie certyfi kowane ośrodki szkoleniowe oraz 

organizacje obsługowe. W jego skład wchodzą: 

• Ośrodek Kształcenia Lotniczego OKL – odpowiedzialny za szkolenia 

do uzyskania licencji samolotowych i śmigłowcowych, 

• Ośrodek Kształcenia Dyspozytorów Lotniczych CTO, 

• Organizacja Szkolenia Personelu Pokładowego,

• Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego – odpowiedzialna 

za szkolenia mechaników obsługi technicznej, 

• Organizacja Obsługowa – odpowiedzialna za obsługę hangarową 

i liniową statków powietrznych, 

• Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotów.

PWSZ w  Chełmie oferuje studentom kierunków lotniczych nowocze-

sne laboratoria, specjalistyczny sprzęt, bogaty zbiór literatury przedmio-

tu oraz pomoce dydaktyczne. Obecnie do dyspozycji studentów jest fl o-

ta składająca się z  12 samolotów oraz śmigłowca, będących własnością 

Uczelni (m.in.: samolot dwusilnikowy Tecnam P2006 z  chowanym pod-

woziem i  zmiennymi skokami śmigieł, samoloty szkolno-treningowe typu 

AT3-R100, samoloty typu Cessna 172 i 152, śmigłowiec typu Robinson 44). Uczel-

nia posiada również symulator lotu FNPT II. 

W  2021 r. ukończona została budowa drogi startowej o  sztucznej na-

wierzchni o  długości 1020 m i  szerokości 30 m, wyposażonej w  oświe-

tlenie nawigacyjne krawędzi, progu i  końca drogi startowej oraz system 

PAPI (tj. system precyzyjnego podejścia do lądowania w  obu kierunkach). 
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W  ramach inwestycji został także wybudowany darniowy pas drogi startowej 

o wymiarach 800 x 50 m oraz heliport wraz z oświetleniem nawigacyjnym, a tak-

że drogi kołowania łączące drogę startową z płytą przed hangarem, stacją paliw. 

PWSZ w  Chełmie od momentu zarejestrowania lądowiska w  2008 r. nie-

przerwanie realizuje szkolenia lotnicze dla studentów kierunku Mecha-

nika i  budowa maszyn. Kształci pilotów samolotowych, śmigłowcowych, 

mechaników lotniczych, personel pokładowy i dyspozytorów lotniczych.

Lotnisko pełni ważną rolę w  regionie – oprócz prowadzonej działalno-

ści szkoleniowej z  lotniska korzystają służby porządku publicznego oraz 

pasjonaci lotnictwa. W latach ubiegłych na lotnisku w Depułtyczach Królewskich 

odbył się dwukrotnie piknik lotniczy pn. „Lotnicze Depułtycze” oraz Mistrzostwa 

Polski w sportach lotniczych, których jednym z współorganizatorów była chełm-

ska Uczelnia. 

Studenci PWSZ w  Chełmie zdobywają tytuły mistrzowskie oraz 

wysokie lokaty w zawodach lotniczych. Wśród wychowanków znajdują się 

Mistrzowie Europy, Mistrzowie Polski oraz członkowie kadry narodowej.

 Wzorowe prowadzenie działalności w  zakresie szkolenia lotniczego 

zaowocowało tym, iż 10 stycznia 2020 r. Organizacja Szkolenia Personelu Tech-

nicznego PWSZ w  Chełmie, jako pierwsza w  Polsce, otrzymała uprawnienia 

do prowadzenia szkoleń oraz egzaminów państwowych w  zakresie europej-

skich licencji L mechanik lotniczy (szybowce, motoszybowce, balony, sterowce). 

Ponadto 15 marca 2021 r. Ośrodek Kształcenia Lotniczego ATO chełmskiej 

Uczelni podjął współpracę z  Urzędem Lotnictwa Cywilnego w  zakresie prze-

prowadzenia egzaminów państwowych, teoretycznych w zakresie licencji lot-

niczych, tym samym ULC otworzył pierwszy w historii pozamiejscowy ośrodek 

egzaminacyjny.
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Mi dzynarodowy Piknik „Lotnicze Depu tycze”

Misja Uczelni zakłada także - obok kształcenia pilotów, mechani-

ków i  dyspozytorów lotniczych - angażowanie się w  inicjatywy, któ-

re odwołują się do lotniczych tradycji i  propagują lotniczą kulturę. Dlatego 

też PWSZ w  Chełmie była dwukrotnie współorganizatorem pokazów lot-

niczych Świdnik Air Festiwal, a  także jest cyklicznie wystawcą wydarzeń 

takich jak Noc w  Instytucie Lotnictwa w  Warszawie czy Air Show Radom.

PWSZ w  Chełmie była także dwukrotnie organizatorem prestiżowej 

imprezy lotniczej tj. Międzynarodowego Pikniku ,,Lotnicze Depułtycze”.

„Lotnicze Depułtycze” to jedna z  największych i  najbardziej prestiżowych 

lotniczych imprez organizowanych na terenie Polski. Organizatorami pikniku 

są lubelskie wydawnictwo Kagero Publishing, Państwowa Wyższa Szkoła 
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Zawodowa w Chełmie oraz gmina Chełm. To imponujące wydarzenie lotnicze 

odbywa się w drugi weekend czerwca  na terenie lotniska szkoleniowego i Aka-

demickiego Portu Lotniczego PWSZ w Depułtyczach Królewskich.

W  ramach pikniku odbywają się sportowe zawody samolotowe, skoki spado-

chronowe, pokazy zabytkowych i  nowoczesnych samolotów. Uatrakcyjniają 

je wystawy sprzętu wojskowego, zabytkowych pojazdów i militariów. Imprezie 

towarzyszą występy artystyczne, liczne atrakcje w strefi e rozrywki oraz loty wido-

kowe samolotami turystycznymi. 

W  ostatniej edycji imprezy organizowanej w  2017 r. do głównych atrak-

cji pikniku należały akrobacje szybowcowe w  wykonaniu Małgorza-

ty Morgańskiej, występ Marka Choima w  maszynie Extra 330 S.C i  Macieja 

Pospieszyńskiego w  Extra 330, pokazy formacji Cellfast Flying Team z  Kro-

sna i  Folow me Team Formation z  Czech oraz pokazy starych samolotów: 

Piper Cub - formacja trzech samolotów, Boeing Sterarman, Tiger Moth, 

Tylocraft Auster i  Chimpunk. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-

nież występy śmigłowców, takich jak Robinson R-44 w  barwach PWSZ 

w  Chełmie, czy PZL SW-4 z  wytwórni sprzętu lotniczego w  Świdniku. 

Piknik kończył pokaz lotniczy wykonany na samolocie wojskowym MIG-29 

z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

 Prestiżu temu wydarzeniu dodaje udział w  nim przedstawicieli władz 

administracyjnych z  regionu lubelskiego i  Polski, a  także władz lotniczych 

z  Urzędu Lotnictwa Cywilnego w  Warszawie. Impreza ma charakter maso-

wy, a  w  każdym roku uczestniczy w  niej około 20 tysięcy widzów. W  ostatnich 

latach z uwagi na inwestycje na lotnisku w Depułtyczach Królewskich (budowa pasa 

drogi startowej o sztucznej nawierzchni wraz z  jego oświetleniem oraz systemem 

precyzyjnego podejścia do lądowania w obu kierunkach), a także zagrożenie epide-

miczne, organizacja imprezy została wstrzymana.
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Instytut Matematyki i Informatyki

Instytut Matematyki i  Informatyki zapoczątkował 

swoją działalność w  październiku 2001 r., jako 

pierwsza jednostka organizacyjna PWSZ w  Cheł-

mie. Kształcił na dwóch specjalnościach: Matema-

tyka z  informatyką oraz Nauczanie matematyki. 

W  wyniku zmian przepisów prawnych w  2004 r. 

zostały one przyporządkowane do nowego kierun-

ku - Matematyka. Obowiązki pierwszego dyrektora 

Instytutu 1 października 2001 r. objął prof. dr hab. 

Tadeusz Kuczumow. Od 1 października 2003 r. do 30 

września 2009 r. funkcję tę pełnił dr hab. Krzysztof 

Bederski. 1 października 2009 r. kierowanie jednost-

ką powierzono dr. Jarosławowi Kapelusznemu. 

W  Instytucie na początku działalności powołano 

dwie katedry, którymi kierowali: dr hab. Dariusz 

Partyka - Katedrą Matematyki oraz prof. dr hab. 

Paweł Mikołajczak - Katedrą Informatyki. Pierwszą 

siedzibą Instytutu był budynek przy ul. Poczto-

wej 52. Obecnie mieści się on w  wybudowanym 

Instytut Matematyki i Informatyki przy ul. Pocztowej 54 a w Chełmie



75



76

w  2007 r. gmachu przy ul. Pocztowej 54 C. Dziś 

kształcenie studentów prowadzone jest na dwóch 

specjalnościach: Ekonomia matematyczna i  Infor-

matyka stosowana. Studia te przygotowują przede 

wszystkim do podjęcia pracy w  charakterze spe-

cjalistów IT na stanowiskach związanych z  wyko-

rzystaniem technologii informacyjnych podczas 

projektowania systemów informacyjnych, progra-

mowania systemów informatycznych, wdrożeń 

systemów informacyjnych, projektowania i  zarzą-

dzania sieciami komputerowymi, administrowania 

sieciowymi systemami informatycznymi, analizy 

i przetwarzania danych, projektowania i zarządza-

nia bazami danych. 

Program specjalności Ekonomia matematyczna do-

pasowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy 

i dużego zapotrzebowania na pracowników branży 

fi nansowej i  ubezpieczeniowej. Absolwenci spe-

cjalności Ekonomia matematyczna są specjalistami 

z zakresu ekonomii, matematyki i informatyki. 

IMiI PWSZ w Chełmie od początku swojego istnie-

nia podejmuje kroki zmierzające do rozwoju kadry 

naukowej. Młodzi pracownicy biorą czynny udział 

w  seminariach naukowych. Na szczególną uwa-

gę zasługuje uruchomione w  roku akademickim 

2006/2007 seminarium matematyczne, w  którym 

uczestniczą nie tylko pracownicy PWSZ w Chełmie, 

ale również pracownicy naukowi innych ośrodków 

naukowych, np. z  Lublina, Rzeszowa i  Warszawy. 

Od wielu lat Instytut jest gospodarzem Conference 

on Analytic Functions and Related Topics.  Ponad-

to jest organizatorem uznanego w  południowo-

wschodniej Polsce Konkursu Matematycznego 

im. Samuela Chróścikowskiego. Studenci specjal-

ności matematycznych zaangażowani są w  dzia-

łalność Koła Naukowego Studentów Matematyki, 

powołanego 24 października 2005 r. 

Zajęcia na kierunku Matematyka
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Drugą jednostką organizacyjną Instytutu jest Kate-

dra Pedagogiki, utworzona wraz z  nowym kierun-

kiem kształcenia we wrześniu 2007 r. W  ramach 

działań organizacyjnych i  dydaktycznych podej-

mowanych przez pracowników katedry, opracowa-

no koncepcję kształcenia i uruchomiono w 2017 r. 

studia II stopnia na kierunku Pedagogika, natomiast 

w  2019 r. jednolite studia magisterskie na kierun-

ku Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna. 

Obecnie na kierunku Pedagogika na studiach 

I  stopnia funkcjonują specjalności: Pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjali-

zacyjna z  socjoterapią, Pedagogika szkolna z  ele-

mentami arteterapii oraz Animacja społeczno-kul-

turowa z  pedagogiką mediów, zaś na studiach 

II stopnia: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

z  profi laktyką społeczną, Resocjalizacja, Edukacja 

przedszkolna i  wczesnoszkolna oraz Bezpieczeń-

stwo i zarządzanie kryzysowe. 

Pierwszym kierownikiem katedry była dr Beata Ko-

morowska. Od listopada 2008 r. do czerwca 2019 r.

katedrą kierował dr hab. Piotr Mazur, prof. PWSZ. 

Od października 2019 r. funkcję tę ponownie pełni 

dr Beata Komorowska. 

Pracownicy podejmują szereg działań na rzecz roz-

woju katedry w  różnych obszarach jej funkcjono-

wania. W wymiarze pracy dydaktycznej duży nacisk 

położony jest na współpracę z  interesariuszami 

zewnętrznymi, pozwalający na wymianę doświad-

czeń, doskonalenie programu praktyk zawodo-

wych i programu studiów, w aspekcie kształtowania 

kompetencji przydatnych studentom w  przyszłej 

pracy zawodowej. Organizowane są seminaria wy-

miany doświadczeń dla wykładowców, nauczycie-

li, dyrektorów szkół i  studentów oraz konferencje 

naukowo-metodyczne. Studenci doskonalą swoje 

umiejętności metodyczne, wychowawcze i terapeu-

tyczne w  funkcjonującym przy katedrze Laborato-

rium Wczesnej Edukacji Dziecka, a pod kierunkiem 

Zajęcia na kierunku Pedagogika
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wykładowców realizują w  placówkach szkolnych 

i  opiekuńczo-wychowawczych interesujące pro-

jekty edukacyjne. Katedra objęła także patrona-

tem klasy o  profi lu pedagogicznym w  IV Liceum 

Ogólnokształcącym z  Oddziałami Integracyjnymi 

im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

W  ramach działalności naukowej pracownicy 

Katedry podejmują własną działalność badawczą, 

uczestniczą w  krajowych i  międzynarodowych 

konferencjach naukowych oraz prowadzą zajęcia 

dydaktyczne w uczelniach partnerskich poza grani-

cami kraju. Efekty swoich prac badawczych prezen-

tują podczas licznych konferencji naukowych oraz 

publikują w  czasopismach i  monografi ach nauko-

wych. Pod auspicjami katedry wydano ponad 40 

pozycji zwartych. Od 2010 r. staraniem pracowników 

Katedry Pedagogiki w  Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w  Chełmie wydawany jest także 

naukowy rocznik pedagogiczny „Scientifi c Bulletin 

of Chełm – Section of Pedagogy”. 

 

Kolejną jednostką organizacyjną Instytutu jest 

Katedra Nauk o  Bezpieczeństwie, powołana 

we wrześniu 2018 r. wraz z  nowym kierunkiem 

kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pierw-

szym kierownikiem Katedry została dr Iwona 

Lasek-Surowiec. Następnie w  2020 r. funkcję 

tę objął płk dr hab. inż. Leszek Elak, prof. PWSZ 

w  Chełmie. Kształcenie na studiach I stopnia  

na kierunku odbywa się na dwóch specjal-

nościach: Zarządzanie kryzysowe oraz Służby 

mundurowe w  systemie bezpieczeństwa pu-

blicznego, a na studiach II stopnia – Obrona te-

rytorialna i Bezpieczeństwo publiczne. W  2021 r.

katedra wypromowała pierwszych absolwentów. 

Podpisała porozumienia o  współpracy z  Wojska-

mi Obrony Terytorialnej, Wojskami Operacyjnymi, 

Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Policją, Zakładem 

Karnym, Lasami Państwowymi oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2019 

Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
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organizuje cykliczne konferencje naukowe. Pierw-

sza z nich pn. ,,Wolność sumienia i religii a bezpie-

czeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – 

urzeczywistnienie” odbyła się we wrześniu 2019 r. 

Kolejna pn. „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie 

bezpieczeństwa” miała miejsce w marcu 2021 r. i zo-

stała zorganizowana wspólnie z  Akademią Mary-

narki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetem Przyrodni-

czo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem 

Pedagogicznym w Krakowie, Wyższą Szkołą Bezpie-

czeństwa Publicznego i  Indywidualnego APEIRON 

w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Kryminologii i Peni-

tencjarystyki w Warszawie. 

Dzięki takiej działalności pracownicy katedry 

nawiązują szeroką współpracę z  innymi jednost-

kami naukowymi z kraju i Europy oraz mają moż-

liwość własnego rozwoju naukowego. W  2018 r. 

zainicjowano także cykl wykładów tematycznych  

„Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa i Prawa”. 

Wykłady prowadzą przedstawiciele Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Policji i Sił Zbrojnych. Zaproszenie 

do udziału w tym cyklu kierowane jest do studen-

tów i  młodzieży z  terenu całego województwa 

lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem klas 

mundurowych. Integralną częścią ,,Młodzieżowej 

Akademii Bezpieczeństwa i Prawa” jest tematyczny 

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbywa 

się od 2019 r. Konkurs skierowany jest do studen-

tów jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Z  inicjatywy studentów powstało Koło Naukowe 

„Internal Security”, którego jednym z  głównych 

celów jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainte-

resowań i umiejętności studentów w zakresie bez-

pieczeństwa wewnętrznego. Wspierając potrzeby 

środowiska cywilnego i  militarnego opracowa-

no koncepcję kształcenia na studiach II stopnia 

w zakresie dwóch specjalności: Obrona terytorial-

na i  Bezpieczeństwo publiczne. Studia II stopnia 

zwiększą ofertę dydaktyczną katedry i  Uczelni, 

a  przede wszystkim pozwolą młodym ludziom 

zdobywać gruntowną wiedzę teoretyczną i  prak-

tyczną z obszaru bezpieczeństwa.

Zajęcia na specjalności Informatyka stosowana
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Instytut NeoÞ lologii

Instytut Neofi lologii powstał w październiku 2002 r. 

jako drugi instytut PWSZ w Chełmie. Na kierunku 

Filologia kształcił początkowo w dwóch specjalno-

ściach: Anglistyka i Germanistyka. Pierwsze zajęcia 

odbywały się w  wynajmowanych pomieszcze-

niach Hotelu „Relax”, przy ul. 11 Listopada w Cheł-

mie, a od 2003 r. w nowej siedzibie Instytutu przy 

ul. Wojsławickiej 8 b, gdzie mieści się do dzisiaj. 

Budynek został przekazany Uczelni przez miasto 

i wymagał generalnego remontu, przystosowującego 

go do potrzeb kształcenia studentów. Znaczącym 

wydarzeniem było uruchomienie w 2003 r. laborato-

rium fonetycznego, które stanowiło wsparcie dla 

praktycznego nauczania języków obcych. 

 

Dyrektorem Instytutu i jego organizatorem był doc. 

dr Tomasz Zygmunt, który pełni tę funkcję do chwili 

obecnej.

Pierwszymi kierownikami katedr zostali prof. Leszek 

Kolek (Katedra Anglistyki) i  ks. prof. Zygmunt Zie-

liński (Katedra Germanistyki). W  roku akademickim 

2006/2007 została utworzona nowa specjalność na kie-

runku Filologia – fi lologia słowiańska, oferująca program 

nauczania w  zakresie języka rosyjskiego i  ukraińskie-

go. Kierownikiem i  organizatorem nowo utworzonej 

katedry została dr Mirosława Kawecka, która sprawuje Instytut Neofi lologii przy ul Wojsławickiej 8 b w Chełmie
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tę funkcję do dziś. Natomiast szefem Katedry Anglistyki 

jest do chwili obecnej prof. Jan Kłos. W 2013 r. swoją 

działalność zakończyła Katedry Germanistyki. 

Przygraniczne położenie Chełma i stałe utrzymywanie 

kontaktów z  sąsiednimi państwami były przyczyn-

kiem do przygotowania programu studiów w zakresie 

nauk o polityce i utworzenia w roku 2010 w struktu-

rach Instytutu nowego kierunku studiów – Stosunki 

międzynarodowe. Organizacją kształcenia i  pierw-

szym kierownikiem Katedry Stosunków Międzyna-

rodowych została prof. Maria Marczewska-Rytko. 

Od lutego 2021 r. Katedrą kieruje dr Jurij Hajduk.

W  skład Instytutu Neofi lologii wchodzą obecnie 

Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Kate-

dra Slawistyki i Katedra Anglistyki, oferujące nastę-

pujące kierunki i specjalności:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalności: 

• Międzynarodowy wymiar administracji i samo-

rządu

• Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu gra-

nicznego i ochrona granic,

FILOLOGIA

Specjalności:

• Filologia słowiańska – język rosyjski z  językiem 

ukraińskim ze specjalizacją Wspólnotowy ruch 

graniczny i administracja celna

• Filologia angielska ze specjalizacjami: Translato-

ryka stosowana i Amerykanistyka.
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Zajęcia we wszystkich trzech katedrach prowa-

dzone są przez uznanych specjalistów z  zakresu 

nauk filologicznych i lingwistycznych oraz polito-

logicznych, historycznych i prawnych, posiadają-

cych bogaty dorobek naukowy oraz praktyczne 

doświadczenie zawodowe, zdobyte poza szkol-

nictwem wyższym. 

Wśród byłych i obecnych wykładowców wymie-

nić można m.in. prof. Mykoła Mirczenko, prof. 

Aleksandra Glotowa, prof. Beatę Siwek, prof. 

Monikę Sidor, prof. Irynę Biskub, dr Mirosławę 

Kawecką, prof. Jana Hudzika, dr. hab. Andrzeja 

Wawryniuka, prof. PWSZ w  Chełmie, prof. Hen-

ryka Kardelę, prof. Leszka Kolka, dr. hab. Tomasza 

Stępniewskiego, dr. hab. Przemysława Łozowskie-

go, prof. Jana Kłosa, prof. Andrzeja Gila.

Działalność naukowo-wydawnicza pracowników 

dydaktycznych wszystkich trzech katedr znajduje 

swe odzwierciedlenie w wydawanym przez Insty-

tut Neofi lologii czasopiśmie naukowym „Langu-

age, Culture, Politics: International Journal”.  Insty-

tut Neofi lologii cyklicznie organizuje m.in. Konkurs 

Wiedzy o  Unii Europejskiej, Wojewódzki Konkurs 

Gramatyczny Języka Rosyjskiego, a  także wiele 

konferencji międzynarodowych, poświęconych 

zagadnieniom związanym z polityką międzynaro-

dową, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, 
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miejsca i roli samorządów oraz regionów przygra-

nicznych. 

Katedra Anglistyki prowadzi współpracę m.in. 

z  Ambasadą USA w  Warszawie, British Corner 

w Lublinie oraz Biurem Fundacji Fulbrighta w War-

szawie oraz Katedrą Lingwistyki Stosowanej 

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi 

Ukrainki w Łucku.

W  Instytucie Neofilologii wykształcenie otrzy-

mały setki filologów, posiadających przygoto-

wanie pedagogiczne do wykonywania zawodu 

nauczyciela oraz tłumacza języka angielskiego, 

niemieckiego i rosyjskiego, a także ukraińskiego. 

Absolwenci Filologii jak i Stosunków międzynaro-

dowych znajdują zatrudnienie m.in. w  obsłudze 

ruchu granicznego i  służbach ochrony granic, 

w administracji państwowej i samorządowej, szko-

łach, biurach tłumaczeń, mediach czy korpora-

cjach międzynarodowych. Z uwagi na swoje uni-

wersalne przygotowanie zawodowe są to wysoko 

cenieni pracownicy sektora publicznego i prywat-

nego, gdzie realizowane są ambitne zadania, nie-

zbędne dla rozwoju regionu i kraju. 
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Instytut Nauk Rolniczych

Instytut Nauk Rolniczych rozpoczął działalność 

11 sierpnia 2006 r., pod kierownictwem prof. dr. 

hab. inż. Romana Dziedzica, który stał na czele Insty-

tutu do 30 września 2014 r. Od 1 października tegoż 

roku do chwili obecnej funkcję tę pełni dr inż. Ewa 

Stamirowska-Krzaczek.

Od początku działalności w Instytucie prowadzone 

jest kształcenie studentów na kierunku Rolnictwo 

– studia inżynierskie I  stopnia trwające 3,5 roku. 

Zgodnie z  nową koncepcją kształcenia od roku 

akademickiego 2019/2020 zadaniem kierunku jest 

praktyczne przygotowanie studentów do wejścia 

na rynek pracy, dzięki znacznemu udziałowi prak-

tyk zawodowych w  programie studiów. Studia 

w tej dziedzinie łączą nauki przyrodnicze z prawno-

ekonomicznymi oraz technicznymi. Obejmują treści 

programowe związane z nowoczesną technologią 

produkcji rolniczej, techniką rolniczą, zagadnienia-

mi z  zakresu agrobiznesu, organizacji i  ekonomiki 

rolnictwa, towaroznawstwa oraz żywienia czło-

wieka, gastronomii i  obsługi ruchu turystycznego. 

W  trakcie nauki studenci nabywają umiejętność 

pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, 

które w przyszłości ułatwią im otwarcie i prowadze-

nie własnej działalności gospodarczej. 

W  ramach kierunku Rolnictwo prowadzone jest 

kształcenie w następujących specjalnościach: 

• Agrobiznes

• Agroturystyka

• Towaroznawstwo produktów i  surowców 

rolniczych 

• Mechanizacja rolnictwa

• Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku.

Nowością w ofercie INR jest kierunek Dietetyka 

i żywienie zbiorowe ze specjalnościami: 

• Dietetyka i doradztwo żywieniowe 

• Żywienie zbiorowe. 
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Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną 

kadrę dydaktyczną, złożoną ze specjalistów z zakre-

su nauk przyrodniczych, którzy posiadają bogaty 

dorobek naukowy, a  także praktyczne doświad-

czenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem 

wyższym. Pracownicy Instytutu aktywnie pracują 

nad powiększaniem swojego dorobku naukowego 

poprzez prowadzenie badań naukowych w  dzie-

dzinach związanych z rolnictwem. Są to m.in.: prof. 

dr hab. Cezary Sławiński, prof. dr hab. inż. Roman 

Dziedzic, prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński, dr hab. 

Krzysztof Lamorski, prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. 

inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PWSZ w Chełmie, 

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w  Chełmie, 

dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ w  Chełmie, 

dr inż. Jacek Cymerman, dr inż. Rafał Kornas, dr Jo-

anna Lamorska, dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek, 

dr inż. Małgorzata Stryjecka, dr inż. Marzena Toma-

szewska, mgr Natalia Nowosad, mgr Agnieszka Zając. 

W Instytucie Nauk Rolniczych funkcjonują dwa koła 

naukowe: Studenckie Koło Naukowe Biologiczno-

Rolnicze z  sekcjami biologiczną i  rolno-spożywczą 

oraz Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu, w któ-

rym działają dwie sekcje – agrobiznesu i agrotury-

styczna. 
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Studenci Instytutu Nauk Rolniczych z  powodze-

niem uzyskują Stypendia Ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, stypendia 

Marszałka Województwa Lubelskiego oraz  Stypen-

dia Rektora dla najlepszych studentów.

 

Absolwenci Rolnictwa w PWSZ w Chełmie przygo-

towani są do samodzielnego prowadzenia produk-

cji rolniczej zarówno tradycyjnej, jak i  intensywnej 

czy ekologicznej, prowadzenia gospodarstwa agro-

turystycznego lub działalności gospodarczej zwią-

zanej z obsługą ruchu turystycznego, pracy w ad-

ministracji samorządowej i  rządowej na różnych 

szczeblach, w  organach zajmujących się doradz-

twem rolniczym, w  stowarzyszeniach ekologicz-

nych i  jednostkach certyfi kujących gospodarstwa 

ekologiczne, prowadzenia własnego przedsiębior-

stwa, a także pracy w przedsiębiorstwach przemy-

słowych oraz jednostkach gospodarczych. 

Zajęcia na kierunku Rolnictwo
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Instytut Nauk Medycznych

Instytut Nauk Medycznych rozpoczął swoją dzia-

łalność w  roku akademickim 2014/2015. Prowa-

dzi kształcenie o profi lu praktycznym na kierunku 

Pielęgniarstwo na poziomie licencjackim oraz ma-

gisterskim.

Pierwszym dyrektorem Instytutu został dr n. med. 

Wiesław Fidecki, a od 1 października 2015 r. do chwili 

obecnej funkcję tę pełni dr n. med. Hubert Słodziński.

Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. Wojsła-

wickiej 8b w Chełmie, gdzie odbywają się zajęcia 

teoretyczne oraz praktyczne w oparciu o Pracow-

nię Umiejętności Pielęgniarskich, Pracownię Ana-

tomii i Fizjologii oraz Centrum Symulacji Medycz-

nej. W marcu 2021 r. Instytut zyskał nowoczesne 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycz-

nych, urządzone w  uczelnianym budynku przy 

ul. Pocztowej 52. Sale ćwiczeniowe oraz najwyż-

szej jakości sprzęt do treningów MCSM pozwalają 

studentom zdobywać umiejętności w sali symu-

lacyjnej podstawowych czynności zawodowych, 

Instytut Nauk Medycznych przy ul. Wojsławickiej 8 b w Chełmie 2020 r. ,  
Monoprofi lowe Centrum Symulacji Medycznej 2021 r. (po prawej)
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związanych z  pracą pielęgniarki/pielęgniarza. 

Poszczególne czynności zabiegowe można ćwi-

czyć w  sali wyposażonej w  trenażery. Szkolenia 

z czynności ratujących życie realizowane są w sali 

podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) 

oraz zaawansowanych czynności resuscytacyj-

nych (ALS). Scenariusze symulacji medycznej 

związane z pacjentem w stanie zagrożenia życia 

mogą być realizowane na najwyższym poziomie 

w sali symulacyjnej wysokiej wierności.

Zajęcia dydaktyczne i  praktyczne Instytutu Nauk 

Medycznych prowadzone są przez specjalistów 

z zakresu nauk medycznych, posiadających bogaty 

dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym. 

Są to prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, 

prof. dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota, 

dr  n. med. Hubert Słodziński, dr  n. med. Marek 

Daniłosio, dr n. med. Paweł Jerzak, dr n. med. Halina

Lenartowicz, dr n. med. Piotr Waciński, dr n. med. 

Paweł Węgorowski, dr  n. med. Joanna Piszczek, 

mgr  Monika Szarkowska Skiba, mgr  Ewa Surma 

i wielu innych.

Zajęcia praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo
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Pracownicy Instytutu Nauk Medycznych biorą 

czynny udział w konferencjach, sympozjach i szko-

leniach. Instytut był ponadto organizatorem lub 

współorganizatorem konferencji naukowych, m.in.: 

„Aktualne problemy w  perinatologii”, „Naturalna, 

zdrowa i  bezpieczna żywność wyzwaniem XXI 

wieku”, „Interdyscyplinarna opieka nad człowie-

kiem w zdrowiu i chorobie”, „Pielęgniarstwo wobec 

wyzwań współczesności” i innych.

Studenci mają możliwość udziału w  projektach 

wspierających ich kształcenie, rozwój oraz pod-

noszenie konkurencyjności na rynku pracy. Obec-

nie studenci uczestniczą w  projektach: „Program 

rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w  PWSZ 

w Chełmie” oraz „Nowa jakość kształcenia na kierun-

ku Pielęgniarstwo”. Pozwalają one m.in. na realizację 

kształcenia praktycznego oraz udział w  dodatko-

wych specjalistycznych szkoleniach. 

Zajęcia praktyczne w Monoprofi lowym Centrum Symulacji Medycznej
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Istotne znaczenie dla poziomu kształcenia stu-

dentów ma kooperacja międzynarodowa. Insty-

tut współpracuje m.in. z  Royal College of Nursing 

w  Londynie. Celem współdziałania jest wymiana 

doświadczeń dotyczących kształcenia pielęgniarek. 

Ważną misją Instytutu Nauk Medycznych jest sze-

roko rozumiana promocja zdrowia i zdrowego stylu 

życia. W okresie wakacyjnym pracownicy i studenci 

INM organizują nad Jeziorem Białym w  Okunince 

Punkt Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w  któ-

rym udzielane są porady oraz usługi pomocy przed-

medycznej. Swoje zainteresowania i pasje rozwijają 

w  kołach naukowych. W  Instytucie działają: Koło 

Nauk Medycznych oraz Studenckie Koło Naukowe 

Symulacji Medycznej.

Z początkiem 2021 r. rozpoczęła się budowa nowej 

siedziby Instytutu Nauk Medycznych przy ul. Bato-

rego w  Chełmie. Powstaje nowoczesny, trzykon-

dygnacyjny obiekt, który będzie służyć studentom 

kierunku Pielęgniarstwo. W przyszłości Uczelnia pla-

nuje uruchomienie kształcenia również w  innych 

obszarach nauk medycznych.

Monoprofi lowe Centrum Symulacji Medycznych
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Budowa nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych 2021 r. i wizualizacja (po prawej)
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Instytut Nauk Humanistycznych

Instytut Nauk Humanistycznych utworzony został 

Zarządzeniem Rektora PWSZ w  Chełmie dr. hab. 

Józefa Zająca z 5 maja 2004 r. 

W  ramach Instytutu – od roku akademickiego 

2004/2005 prowadzone były dwa kierunki studiów: 

Filologia polska oraz Historia (decyzje w  sprawie 

obu kierunków 16 marca 2004 r. podpisał Minister 

Edukacji Narodowej i  Sportu). Pierwszym dyrekto-

rem INH była prof. dr hab. Halina Pelc. Od 1 lutego 

2006 r. obowiązki te objął prof. dr hab. Adam Siwiec, 

który kierował instytutem do czasu jego likwidacji 

w 2018 r.

Strukturę organizacyjną Instytutu tworzyły Katedra 

Filologii Polskiej, którą  kierowała prof. zw. dr hab. 

Małgorzata Karwatowska oraz Katedra Historii kie-

rowana przez prof. dr. hab. Andrzej Stępnika. 

Pierwszą siedzibą Instytutu był budynek Uczelni przy 

ul. Wojsławickiej 8B w  Chełmie, zajmowany wraz 

z  Instytutem Neofi lologii. Dzięki staraniom Władz 

PWSZ w roku 2005 pozyskano na potrzeby kształce-

nia humanistycznego budynek przy ul. Nowy Świat 3 

w Chełmie (obecnie Dom Studencki). 

Uroczyste otwarcie Instytutu Nauk Humanistycznych 2004 r.
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Początkowo Instytut kształcił nauczycieli języka pol-

skiego oraz nauczycieli historii na potrzeby szkół 

podstawowych oraz gimnazjów. Były to studia tzw. 

dwuprzedmiotowe – absolwenci Filologii polskiej 

uzyskiwali uprawnienia do nauczania języka pol-

skiego oraz dodatkowo historii, a absolwenci Histo-

rii – uprawnienia do nauczania historii oraz języka 

polskiego. Jednocześnie studenci mieli możliwość 

zdobywania wiedzy i  umiejętności specjalistycz-

nych w ramach oferowanych specjalności dodatko-

wych: dziennikarskiej, logopedycznej oraz archiwi-

stycznej. Następnie na Filologii polskiej utworzono 

specjalności: komunikacja społeczna i  dziennikar-

stwo, dodatkowo studenci mieli możliwość odby-

wania zajęć w  ramach drugiej bezpłatnej specjal-

ności: edukacja polonistyczna z  przygotowaniem 

pedagogicznym. Na kierunku Historia realizowana 

była specjalność: Samorządowość i  współpraca 

transgraniczna.

Studenci mieli również możliwość rozwijania swo-

ich zainteresowań poprzez udział w innych formach 

aktywności: kołach naukowych, zespołach artystycz-

nych czy sekcjach sportowych. W Instytucie działały: 

Koło Naukowe Studentów Dziennikarzy, Koło Nauko-

we Polonistów, Koło Studentów Historyków. 
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Działalność naukowa Instytutu Nauk Huma-

nistycznych skupiała się wokół następujących 

zagadnień: literatura polska od średniowiecza 

po czasy współczesne, teoretyczne i  metodolo-

giczne aspekty dzieła literackiego, problematyka 

aksjologiczna, metodologiczna i  pragmatycz-

na dawnego i  współczesnego języka polskiego, 

historia starożytna i  jej odniesienia do współ-

czesnych dziejów Polski i  Europy, historia Polski 

na tle wydarzeń historycznych Europy i świata, ję-

zyk, kultura i historia regionu. 

W roku akademickim 2012/2013 naukę na kierun-

ku Historia kończył III rok i wobec braku naboru 

studentów kierunek został ostatecznie zamknię-

ty w  2013 r., natomiast ostatnia grupa studen-

tów kierunku Filologia polska ukończyła naukę 

w  2018 r. Decyzja w  sprawie likwidacji Instytutu 

Nauk Humanistycznych została podjęta we wrze-

śniu 2018 r.
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Centrum Studiów Podyplomowych

Pierwsza jednostka organizacyjna PWSZ w Cheł-

mie prowadząca studia podyplomowe została 

utworzona w  2001 r. pod nazwą Studium Pody-

plomowe. W tym samym roku Uchwałą nr 14/2001 

Senatu PWSZ w  Chełmie utworzono studia pody-

plomowe: Informatyka dla nauczycieli, Nauczanie 

matematyki i  Informatyka w  biznesie. Nową jed-

nostką organizacyjną Uczelni kierowała Anna Szy-

mańska – Pełnomocnik ds. Studiów Podyplomo-

wych PWSZ.

Nowa forma kształcenia od początku działalności cie-

szyła się zainteresowaniem. Jako pierwszy uruchomio-

no kierunek Informatyka dla nauczycieli, a w kolejnym 

roku akademickim 2002/2003 kształcenie podyplomo-

we na czterech kierunkach: Informatyka dla nauczycieli,

Informatyka w  biznesie, Nauczanie matematyki 

i Nauczanie języka angielskiego. 

Zarządzeniem nr 34/2005 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie z  dnia 25 

września 2005 r. powołano Centrum Studiów Pody-

plomowych PWSZ. Kierowanie tym działem powie-

rzono Jolancie Felner. 

W 2008 r. nowym kierownikiem Centrum Studiów 

Podyplomowych została Irena Gumowska, która 

kieruje tą jednostką do chwili obecnej.  Mieści się 

w budynku C przy ul. Pocztowej 54 a. 

Po 2008 r. prowadzone było kształcenie pody-

plomowe na kierunkach: Studia podyplomowe 

przygotowania pedagogicznego, Wychowanie 

przedszkolne  z  edukacją wczesnoszkolną, Stu-

dia podyplomowe w  zakresie logopedii, Rolnic-

two dla absolwentów nierolniczych kierunków 

studiów, Bezpieczeństwo i  ochrona człowieka 

w  środowisku pracy, Administrator Infrastruktury 

Informatycznej, Organizacja i zarządzanie oświatą, 

Informatyka dla nauczycieli,  Nauczanie matema-

tyki. W  latach 2012-2014 uznanie zyskały kierun-

ki górnicze – Maszyny górnicze i  wiertnicze oraz 

Automatyzacja górnictwa.  W  kolejnych latach 

kształcenie odbywało się na kierunkach: Reso-

cjalizacja i  socjoterapia, Doradztwo zawodowe, 

Dietetyka, Poradnictwo żywieniowe, Agrotronika,  

Nauczanie mechatroniki, Edukacja i  rehabilitacja 

osób z  niepełnosprawnością intelektualną, Wcze-

sne wspomaganie, edukacja i  rehabilitacja osób 

z autyzmem,  a w ostatnich latach Prawo lotnicze 

z czynnikiem ludzkim, Mechanika i awionika lotni-

cza, Rachunkowość i fi nanse przedsiębiorstw oraz 

Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Centrum Studiów Podyplomowych zorganizo-

wało też  szereg kursów, m.in.: kurs teoretyczny 

do licencji turystycznej PPL(A),  kursy przygotowaw-

cze z matematyki i fi zyki, biologii i  chemii,  języka 

polskiego i historii, kurs Barman kelner z lektoratem 

języka angielskiego, kurs Operator obrabiarek ste-

rowanych numerycznie, kurs Frazeologia lotnicza 

w języku angielskim, nauka języka migowego, kur-

sy prowadzone w ramach projektów UE: AutoCad, 

SoldEdge, Programowanie obrabiarek sterowanych 

numerycznie, Grafi ka komputerowa,  Zajęcia labo-

ratoryjno-obserwacyjne, kursy języka angielskiego, 

wielokrotnie kurs: CISCO, kursy w  zakresie kom-

puterowego wspomagania programowania CAM 

3-osiowej obróbki frezerskiej oraz tokarskiej CNC 

w środowisku programu NX, jak też w systemie ste-

rowania Haidenhain.  W związku z zakupem wysoko 

wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, we współ-

pracy z Powiatowym Urzędem Pracy  organizowa-

no wiele technicznych kursów dla pracowników 

dydaktycznych i  technicznych Centrum Studiów 

Inżynierskich.  

 Ponadto CSP prowadzi od kilku lat obsługę admi-

nistracyjną egzaminów  certyfikacyjnych z języka 

angielskiego PEARSON, organizowanych w PWSZ 
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w  Chełmie na wszystkich poziomach oraz  

egzaminów państwowych z  języka polskiego jako 

obcego. Egzaminy certyfi katowe z  języka polskie-

go jako obcego od 2019 roku cieszą się ogrom-

nym zainteresowaniem obcokrajowców przyjeż-

dżających na te egzaminy z  całej Polski, a  także 

z zagranicy.  

Śledząc zmieniające się przepisy prawne oraz 

zapotrzebowanie rynku pracy systematycznie 

wprowadzane są do oferty nowe, atrakcyjne 

kierunki studiów. Obecnie liczy ona ponad 

40 kierunków i jest aktualizowana każdego roku. 

Przez ostatnie 20 lat z  oferty studiów podyplo-

mowych w  PWSZ w  Chełmie skorzystało 2 tys. 

osób.
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Biblioteka

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie rozpoczęła 

swoją działalność równolegle z Uczelnią w październiku 2001 r. Początkowo, 

z uwagi na trudności lokalowe, w latach 2002-2004 korzystała z lokalu Bibliote-

ki Pedagogicznej w Chełmie oraz pomieszczeń biblioteki Zespołu Szkół Mecha-

nicznych przy ul. Pocztowej 54. Pierwszym własnym pomieszczeniem uczelnia-

nej biblioteki stała się czytelnia zorganizowana w oddanym do użytku w 2003 r. 

gmachu Instytutu Neofi lologii PWSZ w Chełmie. Pracami Biblioteki w tym okresie 
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kierowała pierwsza dyrektor Magdalena Szynal. Od początku roku akademickie-

go 2004/2005 biblioteka została przeniesiona do odrestaurowanych pomiesz-

czeń dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych. Wówczas 

kierownictwo przejęła Barbara Polakowska i pełniła je do 2021 r. Obecnie funkcję 

tę sprawuje Monika Iwaniszczuk. 

Kolejnym obiektem bibliotecznym w Uczelni była biblioteka i czytelnia Instytutu 

Nauk Humanistycznych, która działała do 30 czerwca 2014 r. (jej księgozbiór zasilił 

Bibliotekę Główną). W latach 2007-2014 w nowo oddanym do użytku budynku 

Instytutu Matematyki i Informatyki działała czytelnia instytutowa.

Ważnym elementem działalności biblioteki są spotkania autorskie z  pisarzami 

i twórcami, organizacja wystaw plastycznych i fotografi cznych, w tym prezentu-

jących dorobek naukowy przedstawicieli nauki związanych z miastem i Uczelnią, 

konkursy kierowane do studentów oraz promocja i popularyzacja wydawnictw 

własnych PWSZ w Chełmie. 



114

Wydawnictwa

Wraz z zainicjowaniem działalności dydaktycznej chełmskiej Uczelni rozpo-

częła się działalność wydawnicza. Pierwsze publikacje zawierały prace na-

ukowe pracowników oraz materiały z organizowanych konferencji naukowych. 

Inicjatorami publikacji byli pracownicy dydaktyczni nowo powoływanych jedno-

stek organizacyjnych (instytutów, katedr), a także związane z Uczelnią Chełmskie 

Towarzystwo Naukowe. 

Pierwsze tomy z logo PWSZ w Chełmie ukazały się drukiem już w 2001 r. i latach

kolejnych i  były związane z  działalnością naukową Instytutu Matematyki 

i Informatyki. W 2001 r. opublikowano tom pokonferencyjny, poświęcony zagad-

nieniom nieliniowym w matematyce i fi zyce pod red. T. Martyniuka i  J. Zająca. 

W następnych latach wydano kolejne części, zawierające artykuły z odbywają-

cych się corocznie konferencji entuzjastów informatyki. 

Uczelnia w minionym dwudziestoleciu była wydawcą lub współwydawcą blisko 

200 publikacji naukowych, a także ukazujących się w formie roczników - czasopism. 

Instytut Matematyki i Informatyki z kierunkami Matematyka, Pedagogika i Bezpie-

czeństwo wewnętrzne ma w  dorobku ponad 70 publikacji, Instytut Neofi lologii 

z kierunkami: Filologia oraz Stosunki międzynarodowe – 30, Instytut Nauk Tech-

nicznych i Lotnictwa z Mechaniką i budową maszyn, Budownictwem i Elektrotech-

niką – 30, Instytut Nauk Humanistycznych z Filologią polską i Historią – ponad 40, 

Instytut Nauk Rolniczych - ponad 10 oraz Instytut Nauk Medycznych – 10.

Oprócz publikacji książkowych nakładem PWSZ w  Chełmie wydawane były 

wydawnictwa ciągłe „Scientifi c Bulletin of Chełm”, reprezentujące kilka dziedzin 

nauki, tj.: Section of Mathematics and Computer Science – 2006 Nr 1, 2; 2007 Nr 1, 

2; 2008 Nr 1; 2009 Nr 1; 2010 Nr 1; 2012 Nr 1; Section of Technical Sciences – 2007 

Nr 1, 2; 2008 Nr 1; 2009 Nr 1; Section of Pedagogy – 2010 Nr 1; 2011 nr 1; 2012 
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Nr 1; 2013 Nr 1; 2014 nr 1; 2015 Nr 1; 2016 Nr 1; 2017 Nr 1, 2; 2018 Nr 1, 2; 2019 

Nr 1; 2020 Nr 1. 

W Instytucie Neofi lologii w 2016 r. zaczął ukazywać się rocznik pt. „Language, Cul-

ture, Politics” przeznaczony do publikowania artykułów naukowych w  zakresie 

fi lologii oraz nauk społecznych i humanistycznych. Dotychczas ukazały się dru-

kiem: 2016 Nr 1; 2017 Nr 1; 2018 Nr 1; 2019 Nr 1; 2020 Nr 1.

Szereg wydawnictw w  formie roczników ukazuje się we współpracy z  innymi 

instytucjami. We współpracy z Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwow-

ska ukazuje się rocznik pod red. M. Bevza i Z. Gardzińskiego pt.  „Current issues 

in research, conservation of historic fortifi cation” – 2016 Nr 8; 2017 Nr 9; 2018 

Nr 10; 2019 Nr 11; 2020 Nr 12, 13. 

Od 2008 r. ukazuje się wydawany wspólnie z Chełmskim Towarzystwem Nauko-

wym rocznik „SCIENTIA”, zawierający artykuły z dziedzin nauk humanistycznych 

i  społecznych. Jest to platforma do publikowania przez studentów i  młodych 

naukowców, a także do realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych z uczel-

niami ukraińskimi. W latach 2008-2020 ukazały się nr 1-14/1 tego wydawnictwa.

Niezwykle cennym i  ważnym dla miasta i  regionu chełmskiego było wydanie 

przy współpracy z  Chełmskim Towarzystwem Naukowym i  Chełmską Bibliote-

ką Publiczną czterotomowej „Encyklopedii Chełma”, której dwie pierwsze części 

poświęcone ludziom ukazały się w 2011 i 2013 r., zaś kolejne zajmujące się miej-

scami w 2017 i 2019 r. Innym wydawnictwem ciągłym zajmującym się historią 

regionu jest „Rocznik Chełmski”, którego współwydawcą stała się Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w  Chełmie na mocy porozumienia ze Stowarzysze-

niem „Rocznik Chełmski” w 2015 r. W ciągu pięciu lat ukazały się kolejne tomy 

tego periodyku: 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24.
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Che mskie Towarzystwo Naukowe

Chełmskie Towarzystwo Naukowe powstało w czerwcu 1997 r., przy czym 

rejestracja towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 23 marca 

1998 r. Pierwszym prezesem zarządu został dr inż. Tadeusz Martyniuk, który spra-

wował tę funkcję do 2002 r. W latach 2002-2008 funkcję prezesa Towarzystwa 

pełnił Zygmunt Gardziński, zaś w latach 2008-2016 dr hab. Andrzej Stępnik. 

Od 2016 r. prezesem jest ponownie Zygmunt Gardziński.

Siedziba Towarzystwa  od powstania do 2008 r. mieściła się w budynku Urzę-

du Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, następnie w latach 2008-2016 w gma-

chu Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3, 

a od 2017 r. w  budynku Uczelni przy ul. Pocztowej 52.

Od początku działalności Towarzystwa jego głównym zamierzeniem było 

utworzenie w Chełmie uczelni wyższej. Dlatego w momencie powstania praw-

nej możliwości zakładania wyższych szkół zawodowych włączyło się, obok Sa-

morządu miasta Chełm i grupy założycielskiej PWSZ w Chełmie Józefa Zająca, 

do realizacji tego zamierzenia.

Do najważniejszych osiągnięć Towarzystwa zaliczyć można: powołanie w 2008 r.

wspólnie z PWSZ – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wydanie w latach 2008-

2020 14 tomów rocznika naukowego „SCIENTIA” – pisma publikującego artykuły 

naukowe studentów i młodych pracowników nauki z Polski i Ukrainy w zakre-

sie nauk humanistycznych i społecznych oraz wydanie czterech tomów „Ency-

klopedii Chełma”: „Ludzie” cz. 1 (2011), cz. 2 (2013), „Miejsca” cz. 1 (2017) i cz. 2

(2019). Z inicjatywy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm 

i Młodzieżowego Domu Kultury Towarzystwo stało się właścicielem nowego 

tytułu wydawniczego pt. „Kultura Chełma. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny”. 

W latach 2011-2018 ukazało się 30 numerów tego pisma.

Spośród wielu konferencji naukowych organizowanych we współpracy z Pań-

stwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie wymienić należy „Kongres Kultury 

Chełmskiej – kultura Chełma w III RP”.

Za swoją dotychczasową działalność Towarzystwo zostało wyróżnione Dyplomem 

Zarządu Województwa Lubelskiego z okazji 15-lecia działalności.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Che mie

Założycielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Chełmie były Chełmskie Towarzystwo Nauko-

we i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Cheł-

mie. Inauguracja roku akademickiego UTW odbyła 

się 23 lutego 2008 r. w  auli Instytutu Neofi lologii 

PWSZ w Chełmie, w której udział wzięło blisko 400 

przyszłych słuchaczy. Funkcje przewodniczących 

chełmskiego UTW pełniły kolejno: Barbara Brach, 

dwukrotnie Krystyna Sawa, a  ostatnio – Elżbieta 

Dziedzicka. 

Od początku działalności władze Uczelni i  Towa-

rzystwa zaoferowały dogodne warunki i  bogatą 

ofertę programową dla emerytów i  rencistów 

zrzeszonych w chełmskim UTW. Dotyczyło to nie-

odpłatnego udostępnienia sal i auli wykładowych 

oraz sali gimnastycznej, a  także nieodpłatnego 

udziału w  wykładach, zajęciach ćwiczeniowych 

i warsztatach. 

 

Wykłady dla seniorów prowadzone są przez wykła-

dowców z  PWSZ w  Chełmie, Chełmskiego Towa-

rzystwa Naukowego, UMCS w Lublinie i Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego. Tematyka wykładów 

jest różnorodna i obejmuje m.in.: literaturę, histo-

rię, fi lozofi ę, psychologię, socjologię, ekonomię, 

fi zykę, elementy matematyki, wiedzę o  regionie 

lubelskim, podstawy prawa i medycyny. Studenci-

seniorzy mają także możliwość uczestniczenia 

w warsztatach fl orystycznych, kursach samoobro-

ny, obsługi komputera, tańca towarzyskiego, gim-

nastyki dla seniorów, marszach nordic walking, 

a także nauki języków angielskiego i niemieckiego. 

Dzięki pozyskiwanym dotacjom seniorzy mogli 

uczestniczyć w organizowanych wycieczkach  kra-

joznawczych. Mogli w  ten sposób zwiedzić cieka-

we miasta i regiony Polski i Ukrainy, m.in.: Warszawę, 

Podlasie, Małopolskę i  Lwów z  Ziemią Lwowską. 
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Słuchacze UTW aktywnie uczestniczyli w życiu spo-

łeczno-kulturalnym miasta poprzez utrzymywanie 

stałego kontaktu z  Chełmską Biblioteką Publicz-

ną, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Państwową Szkołą 

Muzyczną I  i  II stopnia w Chełmie i Szkołą Podsta-

wową Nr 8 w  Chełmie. Coroczną tradycją działal-

ności UTW stały się wyjazdy do teatrów i fi lharmo-

nii w  Warszawie, Lublinie, Białymstoku i  Krakowie. 

Seniorzy byli także twórcami widowiska teatralne-

go. Dwukrotnie wystawiali przed mieszkańcami 

Chełma spektakl „Agnieszka przed Trybunałem” 

w  reżyserii prof. dr. hab. Waldemara Bednaruka. 

Zarząd UTW był w grudniu 2015 r. współorganizato-

rem Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej, 

która stanowiła podsumowanie projektu ministe-

rialnego pn. „Łączymy pokolenia. Bliżej siebie”.

Akademia dla seniorów stała się swoistą receptą 

na aktywną i twórczą jesień życia. Stwarza możli-

wość samorealizacji, ułatwia poszerzanie wiedzy, 

rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie spraw-

ności ruchowej i  intelektualnej. Powstanie UTW 

w Chełmie przyczyniło się do aktywizacji środo-

wiska seniorów. Okazało się cenną inicjatywą 

chełmskiej Uczelni i  przedsięwzięciem użytecz-

nym społecznie.
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Dom Studencki

Dom Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

został ofi cjalnie otwarty 21 września 2018 r. Nowoczesny, przestronny 

akademik powstał w  obiekcie należącym do  PWSZ w  Chełmie, znajdującym 

się w centrum miasta przy ulicy Nowy Świat 3. Posiada około 200 miejsc noc-

legowych i jest obiektem w pełni przyjaznym osobom niepełnosprawnym. 

Do  dyspozycji studentów są 1-, 2-  i  3-osobowe klimatyzowane pokoje. Każ-

dy z  nich wyposażony jest w  aneks łazienkowy, telewizor z  pakietem telewi-

zyjnym oraz  szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na  półpiętrach znajdują 

się nowoczesne, w  pełni wyposażone kuchnie oraz  pokoje tzw. „cichej nauki”. 

Łączny koszt inwestycji to ok. 7 mln zł.

Uroczyste otwarcie Domu Studenckiego 2018 r.
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Sport studencki

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Chełmie od początku działalności Uczelni 

rozwój fi zyczny oraz aktywność sportową realizują 

w  Studium Wychowania Fizycznego oraz Uczel-

nianym Klubie Sportowym AZS Chełm, założonym 

w roku akademickim 2003/2004. Działalnością aka-

demickiego sportu kieruje od 2004/2005 roku aka-

demickiego mgr Krzysztof Łoś.

W  pierwszej dekadzie działalności Uczelni zajęcia 

sportowe prowadzone były w 6 sekcjach: tenisa sto-

łowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, pił-

ki nożnej i futsalu. Za największe sukcesy sportowe 

chełmskiej PWSZ uznać należy: 2. miejsce (srebrny 

medal w kategorii 78 kg) studentki Katarzyny Szlen-

dak w Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo 

Kobiet – 13.04.2008 r. oraz 12. miejsce w klasyfi ka-

cji generalnej i 1. miejsce w kategorii PWSZ w Dru-

żynowych Akademickich Mistrzostwach Polski 

w Tenisie Stołowym (30.01.-1.02.2009 r.).

Kolejna dekada działalności sportowej zaowocowa-

ła sukcesami sportowymi studentów PWSZ w Cheł-

mie. Są to m.in.:

• 1. miejsce w  rozgrywkach futsalu mężczyzn 

woj. lubelskiego – rok akademicki 2013/2014, 

• 1., 2. i  3. miejsce indywidualnie w  różnych 

kategoriach wagowych w zawodach judo męż-

czyzn woj. lubelskiego i 5. miejsce drużynowo 

– marzec 2016 r.,

• 1. i 2. miejsce indywidualnie i 3. miejsce druży-

nowo w  Akademickich Mistrzostwach Woje-

wództwa Lubelskiego w  strzelectwie – kwie-

cień 2016 r.,

• 2. miejsce w  klasyfi kacji drużynowej kobiet 

i  5. miejsce w  klasyfi kacji drużynowej męż-

czyzn w  Akademickich Mistrzostwach Woje-

wództwa Lubelskiego w  narciarstwie alpej-

skim oraz 3. miejsce w klasyfi kacji drużynowej 

kobiet i  3. miejsce w  klasyfi kacji drużynowej 
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mężczyzn w  Akademickich Mistrzostwach 

Województwa Lubelskiego w snowboardzie – 

luty, marzec 2017 r.,

• 1. i  3. miejsce indywidualnie i  1. miejsce dru-

żynowo w  Akademickich Mistrzostwach 

Województwa Lubelskiego w  strzelectwie – 

grudzień 2017 r.,

• 2. miejsce drużynowo w Akademickich Mistrzo-

stwach Województwa Lubelskiego w  strzelec-

twie – grudzień 2018 r.,

• 3. miejsce w  klasyfi kacji drużynowej kobiet 

i 2. miejsce w klasyfi kacji drużynowej mężczyzn 

w Akademickich Mistrzostwach Województwa 

Lubelskiego w  kolarstwie górskim – kwiecień 

2019 r.,

• srebrny medal z  wynikiem 23,88 sek. w  biegu 

na 200 m Izabeli Jastrząb – studentki II roku kie-

runku Bezpieczeństwo wewnętrzne na 65. PZLA 

Halowych Mistrzostwach Polski – marzec 2021 r. 
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Uczelniana Rada Samorz du Studentów

Działalność samorządu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Chełmie rozpoczęła się 9 listopada 2001 roku. W tym dniu został uchwa-

lony Regulamin Samorządu Studentów, zgodnie z  którym przyjął on nazwę 

„Parlament Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie”. 

Początki pracy samorządu poświęcone były określeniu celów i planów przyszłej 

działalności, a także aktywizacji chełmskiego środowiska akademickiego. 

Pierwszą przewodniczącą Parlamentu Studentów PWSZ w Chełmie została Marta 

Miterka, studentka kierunku Matematyka, zaś jego prace koordynowała Elżbieta 

Miterka. Decyzją nr 11/15/2004 Rektora PWSZ w Chełmie dr. hab. Józefa Zająca 

w  2004 r. opiekę nad Parlamentem Studentów PWSZ w  Chełmie powierzono 

mgr inż. Dorocie Rybaczuk, która pełni tę funkcję do dziś. W ciągu 20 lat działalno-

ści w pracach samorządu studenckiego PWSZ w Chełmie brały udział dziesiątki 

studentów. Funkcje przewodniczących tego gremium pełnili kolejno: Krzysztof 

Dąbek od 2004 r., Monika Mojsym od 2005 r., Grzegorz Kowalski od 2006 r., Kamil 

Romaniuk od 2007 r., Przemysław Stopa od 2008 r., Michał Szpindowski od 2010 r., 

Grzegorz Zdunek od 2012 r., Damian Wietrak od 2015 r., Kamil Bańka od 2018 r. 

oraz Kewin Lewicki od 2019 r.

W związku ze zmianą prawa dotyczącą szkolnictwa wyższego samorząd studen-

tów PWSZ w Chełmie podjął 4 kwietnia 2007 r. uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

na Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie.

Od początku działalności Parlament Studentów występował w  imieniu stu-

dentów w Senacie oraz Konwencie Uczelni. Jego przedstawiciele włączani byli 

do prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

Instytutowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Parlament pełnił rolę ambasadora społeczności studenckiej podczas konferen-

cji i  spotkań z  przedstawicielami innych uczelni oraz posiedzeń parlamentów 

studenckich działających w  szkołach wyższych w  Polsce. Każdego roku Parla-

ment organizował szereg ważnych inicjatyw w  ramach działalności statutowej 

m.in. imprezy charytatywne, edukacyjne i  rozrywkowe. Wśród inicjatyw samo-

rządu na szczególne uwzględnienie zasługują: Mikołajki, Jasełka, aukcja ozdób 

choinkowych na rzecz dzieci i  młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chełmie, Połowinki, Walentynki, udział w targach edukacyj-

nych, Dni Otwarte Uczelni oraz Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia. To najwięk-

sze święto chełmskich żaków, organizowane corocznie w maju lub w czerwcu, 

w 2015 r. zmieniło swoją nazwę na „Niedźwienalia”.
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XVIII fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2010
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Bal Studenta 2020 r.

Dużą popularnością wśród studentów cieszyły się Studenckie Czwartki, które 

polegały na organizacji wspólnych imprez studenckich w miejscowych klubach, 

a także Otrzęsiny Studenckie. Bez wątpienia największym przedsięwzięciem dla 

URSS była dwukrotna organizacja Forum Studentów Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych. 

 

Od początku istnienia URSS jest również organizatorem „Wampiriady” - cyklicz-

nego projektu upowszechniającego bezinteresowne pomaganie innym poprzez 

oddawanie krwi, zapisy do bazy dawców szpiku oraz szerzenie idei ratowania 

życia. ,,Wampiriada” jest  organizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Kołem Nauk Medycznych. 

 Od dwóch dekad Uczelniana Rada Samorządu Studentów odgrywa niezastąpio-

ną rolę w kształtowaniu życia społeczności akademickiej chełmskiej PWSZ. Broni 

praw i interesów studentów, decyduje w sprawach rozdziału środków przezna-

czonych przez organy Uczelni na cele studenckie, prowadzi działalność w zakre-

sie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Ponadto opiniuje projek-

ty uchwał, zarządzeń i decyzji organów Uczelni dotyczących studentów, popiera 

inicjatywy naukowe, kulturalne, turystyczne i sportowe.
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Nied wienalia

Niedźwienalia są najważniejszym wydarzeniem kulturalnym środowiska stu-

denckiego w  Chełmie. Ta unikatowa nazwa nawiązuje do herbu miasta 

Chełm z legendarnym, białym niedźwiedziem. To wyjątkowe święto chełmskich 

studentów jest kontynuacją Juwenaliów, organizowanych przez PWSZ w Cheł-

mie we współpracy z innymi uczelniami miasta od 2004 r.

Nowa nazwa „Niedźwienalia” po raz pierwszy została użyta 14 maja 2015 r. 

w  odniesieniu do Dni Kultury Studenckiej, organizowanych już samodzielnie 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w  Chełmie. Nad organizacją tego 

wydarzenia czuwa wciąż Uczelniana Rada Samorządu Studentów. Odbywa się 

ono w  maju lub w  czerwcu każdego roku przy wydatnym wsparciu Uczelni 

i  Samorządu Miasta Chełm. Wydarzenie to uświetniają występy zaproszonych 

przez organizatorów grup muzycznych, które przyciągają rzesze mieszkańców 

miasta i okolicznych gmin. Głównej imprezie towarzyszy ponadto cykl wydarzeń 

kulturalno-rozrywkowych i  sportowo-rekreacyjnych. Atrakcją Niedźwienaliów 

były m.in. wybory Miss PWSZ w Chełmie.

 

W roku 2020 z uwagi na bezpieczeństwo oraz ustalone przez rząd RP obostrzenia 

sanitarne samorząd studentów podjął decyzję o zawieszeniu organizacji „Niedź-

wienaliów, które zaplanowane były w Amfi teatrze w Kumowej Dolinie.
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Biuro Karier

Biuro Karier rozpoczęło działalność 1 stycznia 2003 r. Był to pierwszy tego typu 

podmiot na terenie powiatu chełmskiego. Wtedy też podjęto prace nad 

stworzeniem systemu informacji oraz wypracowaniem metod pracy z bezrobot-

nymi absolwentami szkół wyższych. Biuro Karier pomagało i pomaga zarówno 

studentom, jak i absolwentom w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy. 

Od początku za jego pracę odpowiedzialna była Joanna Czyżma-Domańczyk, 

a od 2005 r. zadania Biura koordynuje dr Iwona Lasek-Surowiec.

Do zadań Biura Karier należą w szczególności: informowanie studentów i absol-

wentów o rynku pracy i  możliwościach podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, 

zbieranie, klasyfi kowanie i  udostępnianie ofert pracy, staży i  praktyk zawodo-

wych, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pra-

cy, wspieranie pracodawców w doborze odpowiednich kandydatów do pracy, 

na staże zawodowe oraz dodatkowe praktyki, pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy m.in. poprzez poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy, porad-

nictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji oraz ograni-

czeń do wykonywania zawodu. Biuro udziela informacji o warsztatach, kursach, 

studiach podyplomowych oraz stypendiach i procedurach rekrutacji pracowni-

ków u danego pracodawcy. Pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyj-

nych oraz przygotowaniu do samej rozmowy kwalifi kacyjnej. Biuro nawiązuje 

i utrzymuje kontakty z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. Organizu-

je warsztaty, szkolenia, wykłady otwarte, jak również spotkania pracodawców 

ze studentami i absolwentami Uczelni w ramach cyklu ,,Spotkaj się z praktykiem”.

Biuro Karier wspiera zainteresowane osoby w  planowaniu kariery zawodowej 

oraz monitoruje losy zawodowe absolwentów Uczelni. W  ramach swojej dzia-

łalności współpracuje z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, kołami nauko-

wymi, kierunkowymi komisjami ds. zapewniania jakości kształcenia, pełnomocni-
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kiem Rektora ds. jakości kształcenia oraz innymi jednostkami Uczelni. Uczestniczy 

w  realizacji projektów doradczych kierowanych do studentów i  absolwentów 

oraz w  badaniach rynku pracy. Od 2009 r. Biuro Karier prowadzi portal Wirtu-

alne Centrum Doradcze, uruchomione w ramach projektu systemowego POKL, 

pt. „Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Cheł-

mie”. Współpracuje także z  Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczymi Hufca-

mi Pracy, agencjami pośrednictwa pracy czy przedsiębiorcami. Od 17 grudnia 

2015 r. Biuro Karier znajduje się w Rejestrze Agencji Zatrudnienia (wpis nr 13176).
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Go cie Uczelni

Minione 20 lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Cheł-

mie charakteryzowało się imponującą aktywnością Władz i przedstawicieli 

Uczelni w zakresie nawiązywania kontaktów z wiodącymi uniwersytetami z Pol-

ski i zagranicy. Efektem tego były liczne wizyty ważnych gości – przedstawicieli 

świata nauki i kultury, polityki, a także dyplomatów. Działania te przyczyniły się 

do tego, iż miasto Chełm stało się ważnym ośrodkiem akademickim wschod-

niej Polski, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uznanym w Polsce 

i Europie ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.

Wśród gości Uczelni byli:

 

Naukowcy i artyści

Ernest Bryll – polski poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz 

i krytyk fi lmowy, także dyplomata (wizyta 22.05.2007 r.).

Ida Haendel – brytyjska skrzypaczka polsko-żydowskiego pochodzenia urodzo-

na w Chełmie (wizyta 21.05.2006 r.).

Jan Kazanecki – profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Akademii 

Górniczo-Technicznej w  Krakowie, konsultant naukowy przemysłu hutniczego 

w Polsce i zagranicą, Kawaler Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Krzyża Zasługi, 

Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (wizyta 1.10.2017 r.).

Michał Kleiber – polski mechanik i informatyk, nauczyciel akademicki, profesor 

nauk technicznych, w latach 2001–2005 minister nauki w rządach Leszka Millera 

i Marka Belki, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym, w  latach 2007–2015 prezes 

Polskiej Akademii Nauk, od 2020 przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Kawaler Orderu Orła Białego (wizyta 21.08.2012 r.)

Wizyta Idy Haendel (2006 r.)

Wizyta prof. Michała Kleibera (2012 r.)
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Tadeusz Markowski – polski inżynier i konstruktor, profesor nauk technicznych, 

rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencjach 1999–

2002, 2002–2005 i 2016–2020 (wizyta 10.03.2020 r.).

Henryk Samsonowicz – polski historyk mediewista i  nauczyciel akademicki, 

profesor nauk humanistycznych. W latach 1980–1982 rektor Uniwersytetu War-

szawskiego, w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza 

Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego (wizyta 18.09.2012 r.).

Andrzej Józef Stanisławek – polski lekarz (chirurg, onkolog), polityk i nauczyciel 

akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Uni-

wersytetu Medycznego w Lublinie, senator IX kadencji, w 2019 sekretarz stanu 

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wizyta 20.05.2019 r.).

Jerzy Stuhr – polski aktor teatralny i fi lmowy, reżyser, fi lolog polski i pisarz, profe-

sor sztuk teatralnych (wizyta 16. 05. 2008 r.).

Jerzy Woźnicki – polski inżynier elektronik, profesor nauk technicznych, specjali-

sta w zakresie elektroniki próżniowej, optoelektroniki i fotoniki, rektor Politechniki 

Warszawskiej w  latach 1996–2002, były przewodniczący Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich, były przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego (wizyta 23.04.2015 r.).

Krzysztof Zanussi – polski reżyser, scenarzysta i producent fi lmowy, związany 

z dwiema formacjami fi lmowymi: kinem Młodej Kultury oraz kinem moralnego 

niepokoju, komandor Orderu Odrodzenia Polski, od 1992 profesor sztuk fi lmo-

wych. (wizyta 12.05.2008 r.).

Wizyta prof. Tadeusza Markowskiego (2020 r.)

Wizyta prof. Henryka Samsonowicza i prof. Andrzeja Buko (2012 r.)
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Matematycy z wielu państw świata – uczestnicy Międzynarodowej Konferencji 

Matematycznej XIV, XV i XVI Conference on Analytic Funtions 2007, 2009 i 2011. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się znani naukowcy z wysoko cenionych 

ośrodków naukowych Polski i świata m.in. Bogdan Bojarski (Polska), Pierre Dol-

beault (Francja), Aimo Hinkkanen (USA), Andriy Kondratyuk (Ukraina), Ilpo Laine 

(Finlandia), Julian Ławrynowicz (Polska), Dariusz Partyka (Polska), Michael Por-

ter (Meksyk), Józef Siciak (Polska), Maciej Skwarczyński (Polska), Jan Stankiewicz 

(Polska), Luis Manuel Tovar (Meksyk), Chung-Chun Yang (Hong Kong), Lawrence 

Zalcman (Izrael), Yuri Zelinsky (Ukraina) oraz Natalia Zorii (Ukraina). (wizyty: XIV - 

22-28 07. 2007; XV - 5-9 07. 2009; i XVI - 26-29.06.2011 r.; XVII - 29-30.06.2014 r.).

Wizyta Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzeja Stanisławka (2019 r.)

Uczestnicy XVII Międzynarodowej Konferencji Matematycznej (2014 r.)
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Politycy

Przemysław Czarnek  – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki. Doktor 

habilitowany nauk prawnych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go. Wojewoda lubelski (2015–2019), poseł na Sejm IX kadencji (od 2019 r.), mini-

ster edukacji i nauki w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (od 2020 r.). 

Aleksander Bobko – polski fi lozof, profesor nauk humanistycznych. W  latach 

2012–2015 rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, senator IX kadencji, w  latach 

2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wizy-

ta 01.10.2017 r.).

Marian Cichosz – polski urzędnik państwowy i  polityk. Senator IV kadencji 

(1997–2000), w latach 2007–2009 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-

ści, w latach 2011–2014 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, a następnie konsul 

generalny RP w Hamburgu (2014–2016) (wizyta 16.05.2008 r.).

Andrzej Duda – polski prawnik i polityk, od 6 sierpnia 2015 prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Doktor nauk prawnych, w latach 2006–2007 podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2008–2010 podsekretarz stanu w Kan-

celarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w  latach 2007–2011 członek Trybunału 

Stanu, poseł na Sejm VII kadencji (2011–2014), poseł do Parlamentu Europejskie-

go VIII kadencji (2014–2015) (wizyta 04.06.2020 r.).

Zyta Gilowska – polska ekonomistka, polityk i nauczyciel akademicki, profesor 

nauk ekonomicznych, minister fi nansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza 

Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, w  latach 2001–2005 i 2007–2008 

poseł na Sejm IV i VI kadencji, od 2010 do 2013 członkini Rady Polityki Pieniężnej 

(wizyta 28.09.2003 r.).

Jarosław Gowin – polski polityk i  publicysta. Założyciel i  prezes partii Polska 

Razem (2013–2017), a następnie Porozumienia (od 2017). Doktor nauk humani-

stycznych. Senator VI kadencji (2005–2007), poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji 

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy (2020 r.) Wizyta Wojewody Lubelskiego  Przemysława Czarnka (2016 r.)
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(od 2007). Minister sprawiedliwości (2011–2013), przewodniczący klubu parla-

mentarnego Zjednoczona Prawica (2014–2015), minister nauki i  szkolnictwa 

wyższego (2015–2020), wiceprezes Rady Ministrów (2015–2020, od 2020), mini-

ster rozwoju, pracy i technologii (od 2020). (wizyta kilkakrotnie, m.in. 18.12.2017, 

11.06.2018, 21.09.2018, 18.03.2019 r.).

Wojciech Maksymowicz – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, 

w latach 1997-1999 minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, 

wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w randze podsekretarza stanu (2019) 

i następnie sekretarza stanu (2019-2020), od 2019 poseł na Sejm IX kadencji. (wi-

zyta 01.07.2020 r.).

Marek Michalak – polski pedagog specjalny i działacz społeczny, doktor nauk 

społecznych, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodni-

czący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w latach 2008–

2018 rzecznik praw dziecka (wizyta 20. 01. 2016 r.).

Mateusz Morawiecki – polski menedżer, bankowiec i polityk. Od 2017 prezes Rady 

Ministrów stojący na czele pierwszego i drugiego swojego gabinetu. Prezes zarządu 

Banku Zachodniego WBK w latach 2007–2015, wiceprezes Rady Ministrów (2015–

2017), minister rozwoju (2015–2016), a następnie minister rozwoju i fi nansów (2016–

2018), minister sportu (2019), poseł na Sejm IX kadencji (od 2019), minister cyfryzacji 

(od 2020), wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości (od 2021-07) (wizyta 03. 10. 2016 r.).

Waldemar Pawlak – polski polityk, prezes Rady Ministrów (1992, 1993–1995). 

Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego i prezes tej partii w latach 1991–1997 

i 2005–2012, poseł na Sejm nieprzerwanie w latach 1989–2015 (X, I, II, III, IV, V, VI i VII 

kadencji), prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych od 

1992, w latach 2007–2012 wicepremier i minister gospodarki w rządach Donalda 

Tuska. Kandydat na urząd prezydenta RP w 1995 i w 2010 (wizyta 30.09.2012 r.).

Elżbieta Seredyn z  domu Jaruga – polska polityk, działaczka społeczna i  pie-

lęgniarka. Od 2012 do 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Wizyta  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (2017 r.)

Wizyta Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprof. Wojciecha Maksymowicza (2020 r.)
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Społecznej. Od 2014 wiceprzewodnicząca Rady Powiatu puławskiego (wizyta 

01.08.2013 r.).

Grażyna Prawelska-Skrzypek – polska geograf i specjalistka zarządzania, profesor 

nauk humanistycznych, doktor habilitowany nauk o Ziemi, w latach 2008–2009 pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wizyta 14.10.2008).

Tadeusz Sławecki – polski polityk i nauczyciel. Poseł na Sejm II, V i VI kadencji. 

W latach 2001–2003 podsekretarz stanu, a w latach 2012–2015 sekretarz stanu 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2016 dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (wizyty - kilkakrotnie, po raz 

pierwszy 22.02.2002 r.).

Jerzy Szmajdziński – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji w  latach 

1985–1989, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji (1991–2010), wicemarsza-

łek Sejmu VI kadencji, w  latach 2001–2005 minister obrony narodowej. Zginął 

10 kwietnia 2010 w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem (wizyta 22.02.2010 r.).

Henryk Wujec – polski fi zyk, polityk i działacz społeczny. Działacz opozycji demo-

kratycznej w  okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w  tym organizator akcji 

pomocy represjonowanym uczestnikom wydarzeń czerwca 1976, członek Komi-

tetu Samoobrony Społecznej „KOR”, członek władz Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Mazowsze oraz członek Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny, członek Komitetu Obywatelskiego, 

uczestnik obrad Okrągłego Stołu, sekretarz OKP. Poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, 

w  latach 1999–2000 sekretarz stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 

w latach 2010–2015 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. spo-

łecznych. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego (wizyta 28.09.2003 r.).

Jerzy Zdrada – polski historyk, nauczyciel akademicki i polityk, doktor habilito-

wany nauk humanistycznych, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 

1989–1997 poseł na Sejm X, I i II kadencji, w latach 1997–2001 wiceminister edu-

kacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka (wizyta 28.09.2003 r.).

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego (2016 r.)

Wizyta Wicepremiera Waldemara Pawlaka 2012 r.)



140

Dyplomaci

Victor Ashe – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, amerykański poli-

tyk i dyplomata z Tennessee, członek Partii Republikańskiej, uchwałą Rady Miasta 

Chełm z 17 czerwca 1998 r.- Honorowy Obywatel Miasta Chełm, od 4 lipca 2005 r.

Honorowy Członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

(wizyta 04.07.2005 r).

Assad S. Abo Gulal – ambasador Iraku w Polsce (wizyta 28.11.2017 r.).

Olexandr Motsyk – ambasador Ukrainy w Polsce, ukraiński działacz państwowy 

i dyplomata, w latach 2006–2010 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Rze-

czypospolitej Polskiej (wizyta 29 - 30.09.2006 r.).

František Ružička – ambasador Republiki Słowackiej (2005-2010) (wizyta 

23.05.2006 r.).

Ambasadorowie ponad 30 krajów z wizytą w Centrum Studiów Inżynieryjnych 

PWSZ w Chełmie. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowani w Rzeczypospoli-

tej Polskiej przebywali w woj. lubelskim na wspólne zaproszenie władz rządowych 

i  samorządowych województwa. Głównym celem wizyty było zaprezentowanie 

dorobku kulturalnego, naukowego i walorów krajobrazowo-turystycznych regionu. 

Wśród wybranych miejscowości i obiektów ambasadorowie zwiedzili Centrum Stu-

diów Inżynierskich PWSZ w Depułtyczach Królewskich. Uczelnię odwiedzili m.in. am-

basadorowie: Urugwaju, Tajlandii, Algierii, Białorusi, Iraku, Panamy, Sri Lanki, Mołdowy, 

Holandii, Ukrainy, Serbii, Bangladeszu, Chile, Portugalii, Finlandii, Argentyny, Wietna-

mu, Filipin, Japonii, Chorwacji, Niemiec, Wenezueli oraz Malty (wizyta 07. 10. 2017 r.).

Victor Ashe – Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (2005 r.) Assad S. Abo Gulal – Ambasador Iraku w Polsce (2017 r.)
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Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego ponad 30 krajów z wizytą w Centrum Studiów Inżynierskiech PWSZ w Chełmie (2017 r.)
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Wspó praca zagraniczna

Od pierwszych lat  funkcjonowania PWSZ w Chełmie pracownicy naukowo-

dydaktyczni podejmowali kontakty z partnerami zagranicznymi, które do-

tyczyły przede wszystkim udziału w  konferencjach oraz publikacji. Rozwinię-

cie współpracy międzynarodowej wiązało się z  podpisaniem przez Uczelnię 

we wrześniu 2005 r. pierwszej umowy o  współpracy międzynarodowej 

z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie 

oraz utworzeniem w  roku akademickim 2005/2006 nowej jednostki organiza-

cyjnej Uczelni - Biura Rektora - odpowiedzialnej  m.in. za ten obszar współpra-

cy. Od listopada 2009 r. współpracę międzynarodową kreuje i koordynuje Dział 

Współpracy z Zagranicą. Pracownicy tej komórki organizują obustronne kontakty 

zagraniczne, procesy zawierania kolejnych umów międzynarodowych, głównie 

z  uczelniami zza wschodniej granicy, współpracę z  organizacjami polonijnymi 

na wschodzie, a  także wspierają proces naboru kandydatów z  państw byłego 

ZSRR na studia w chełmskiej PWSZ.   

W minionym dwudziestoleciu Uczelnia prowadziła aktywną współpracę między-

narodową z niemal 20 uczelniami z Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Kanady, wśród 

których aktywnością wyróżniły się: Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi 

Ukrainki w Łucku, Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, Narodowy Uniwer-

sytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, Prikarpacki Naro-

dowy Uniwersytet im. W. Stefanika w  Iwano-Frankiwsku, Techniczny Narodowy 

Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku, Państwowy Uniwersytet Niżyński 

im. M. Gogola w Niżynie, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Naro-

dowy Uniwersytet im. J. Fedkowycha w Czerniowcach oraz Uniwersytet Wind-

sor. Współpraca międzynarodowa obejmowała także organizacje polonijne 

i towarzystwa kultury polskiej na Ukrainie, m.in.: Towarzystwo Kultury Polskiej 
Coroczny patronat PWSZ w Chełmie konferencji 

„IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace” - Turyn (2019 r.)

Spotkanie przedstawicieli Heidenhain GmbH. z Władzami Uczelni (2019 r.)

z
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Podpisanie umowy o współpracy PWSZ w Chełmie z Narodowym Uniwersytetem Politechniką Lwowską (2019 r.)
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im. T. Kościuszki w Łucku, Kulturalno-Oświatowe im. H. Sienkiewicza w Kamieńcu

Podolskim, Związek Polaków Winniczyzny w  Winnicy, Towarzystwo Kultury 

Polskiej im. H. Sienkiewicza w  Równem oraz Towarzystwo Kultury Polskiej 

im. M. Ogińskiego w Lubomlu.

W 2006 r. PWSZ rozpoczęła starania o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus 

University Charter). Przyznano ją Uczelni na podstawie decyzji Komisji Europej-

skiej w 2007 roku w wariancie rozszerzonym, tj. umożliwiającym realizację zagra-

nicznej mobilności studentów i pracowników w czterech formach: wyjazdy stu-

dentów na studia SMS (Student mobility studies), wyjazdy studentów na praktyki 

zagraniczne SMP (Student mobility placements), wyjazdy pracowników w celach 

szkoleniowych STT (Staff  training mobility) oraz wyjazdy nauczycieli akademic-

kich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA (Teaching assignments). 

 

W  latach 2008-2020 Uczelnia nawiązała i  prowadziła współpracę bilateralną 

w ramach programu Erasmus, a później Erasmus Plus z uczelniami ze Słowacji, 

Czech, Niemiec, Turcji, Włoch, Finlandii i Anglii w celu umożliwienia studentom 

odbywania studiów zagranicznych w wymiarze 1 semestru, a także praktyk stu-

denckich. Z możliwości tych skorzystali studenci kierunków Pedagogika, Mecha-

nika i budowa maszyn, Matematyka, Filologia, Budownictwo, Stosunki międzyna-

rodowe, Rolnictwo oraz Pielęgniarstwo w liczbie 91 osób, z czego 56 studentów 

odbywało studia w  wymiarze 1 semestru, zaś 35 odbyło zagraniczne praktyki 

studenckie. Wśród cieszących się największym zainteresowaniem uczelni zagra-

nicznych wyliczyć można: Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja), Uni-

wersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet w Żylinie (Słowacja), Air Walser S.R.L. 

(Włochy), Uniwersytet Lotniczy w Ankarze (Turcja), Uniwersytet w Preszowie (Sło-

wacja), University of Eastern Finland w Joensuu (Finlandia), Uniwersytet Technicz-

ny w Koszycach (Słowacja), Wyższą Szkołę Zawodową w Regensburgu (Niemcy) 

oraz International School of Management in  Presov (Słowacja). Wyjazd pracowników PWSZ w Chełmie w celach szkoleniowych 
w ramach programu Erasmus+ (2018 r.)
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Spotkanie w centrum Siemens Ingenuity for life (2019 r.)
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