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Dotychczasowe osiągnięcia i specyfika działalności Instytutu Pedagogiczno-Językowego 

Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu w latach 1998-2006 

 

Instytut Pedagogiczno-Językowy jest jedynym instytutem w Państwowej WyŜszej 

Szkole Zawodowej w Elblągu, kształcącym nauczycieli. Instytut dysponuje dobrym 

zapleczem materialno-dydaktycznym. Macierzysty budynek Instytutu przy ul. 

Czerniakowskiej  liczy 28 sal wykładowych i ćwiczeniowych, spełniających wysokie 

standardy techniczne i uŜytkowe, wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt audiowizualny, 

multimedialny. Instytut posiada 7 pracowni specjalistycznych (do zajęć muzycznych, 

plastycznych, metodyki wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego), 

1 laboratorium językowe, 1 pracownię komputerową, 1 salę audytoryjną z pełnym 

wyposaŜeniem audiowizualnym i 1 aulę.  

Obecnie Kadrę instytutu tworzy 61 nauczycieli akademickich, w tym z tytułem 

profesora 4 osoby, stopniem naukowym doktora habilitowanego – 6, doktora – 16  oraz 

tytułem zawodowym magistra – 35 osób. 

Instytut Pedagogiczno-Językowy kształci przyszłych nauczycieli przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. IPJ oferuje naukę na studiach dziennych 

w ramach takich kierunków, jak pedagogika (specjalność: kształcenie zintegrowane i 

wychowanie przedszkolne), filologia (specjalność: język angielski, język niemiecki), filologia 

polska (specjalność: język polski). W ramach sześciu semestrów nauki przyszli absolwenci 

Instytutu zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego (wyposaŜających 

w wiedzę psychopedagogiczną), przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

(dostarczających wiedzy i umiejętności merytorycznych), przedmiotów specjalnościowych i 

specjalizacyjnych (stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranej 

specjalności zawodowej i rozwijających indywidualne zainteresowania). Aktualnie na 

wszystkich specjalnościach kształci się 580 studentów. Zajęcia odbywają się w formach: 

wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów, seminariów i praktyk pedagogicznych w 

szkołach i przedszkolach. 

O atrakcyjności oferty Instytutu Pedagogiczno-Językowego świadczy fakt, iŜ liczba 

osób zainteresowanym kształceniem w murach IPJ nieustannie wzrasta, na co wskazują 

wyniki postępowania rekrutacyjnego. W ciągu ośmiu lat działalności instytutu niemal 
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dwukrotnie wzrosła liczba osób przyjętych na pierwszy rok studiów (w roku akademickim 

1998/99 – 147; w roku akademickim 2005/2006 – 283). 

W związku z pozytywnym opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzją Ministra 

MENiS z dania 30 września 2004r. od roku akademickiego 2006/2006 nastąpiło w IPJ 

przyporządkowanie dotychczas istniejących specjalności kształcenia następującym kierunkom 

studiów: 

- specjalności: język angielski i język niemiecki zostały przyporządkowane do kierunku 

filologia 

- specjalność:  język polski przyporządkowano do kierunku filologia polska 

- zmieniono nazwę specjalności edukacja wczesnoszkolna na kształcenie zintegrowane i 

wychowanie przedszkolne i przyporządkowano do kierunku pedagogika  

Wprowadzeni kierunków wiązało się z modyfikacją programów nauczania i koniecznością 

uzupełnienia kadry akademickiej niezbędnej do firmowania kierunków. 

Od początku istnienia IPJ ukończyło około 600 studentów uzyskując tytuł licencjata. 

Absolwenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego uzyskują wykształcenie 

ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne. Umieją obcować z tradycją i uczestniczyć 

w kulturze współczesnej za pomocą literatury i multimediów. Sprawnie posługują się 

nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Znają nowoczesne metody 

i formy pracy dydaktycznej i potrafią je wykorzystać w procesie nauczania-uczenia się. 

Są przygotowani do kompetentnej realizacji stojących przed nimi zadań dydaktycznych: 

potrafią projektować działania dydaktyczno-wychowawcze i są gotowi przyjąć 

Rekrutacja do IPJ PWSZ w Elblągu w latach 1998-2005 z podziałem na specjalności 

         

 liczba przyjętych na I rok studiów 

kierunek/specjalność 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

edukacja 
 wczesnoszkolna 31 33 

 
57 

 
36 

 
40 

 
45 

 
45 

 
68 

edukacja  
wczesnoszkolna 

 z j. obcym 0 0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

18 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

język polski 
36 33 40 43 44 38 45 69 

język angielski 
48 65 50 71 54 67 70 91 

język niemiecki 
32 30 36 53 45 52 36 55 

 147 161 183 203 201 202 196 283 
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odpowiedzialność za ich przebieg i wyniki. Potrafią indywidualizować proces nauczania, 

motywować i wspierać uczniów w ich rozwoju intelektualnym, rozbudzać ich 

zainteresowania poznawcze, jak równieŜ dokonywać miarodajnej diagnozy ich osiągnięć. 

Rozumieją konieczność doskonalenia się oraz rozwijania własnego warsztatu pracy. Potrafią 

analizować swoje działania i łączyć ten proces z bezstronną i świadomą samooceną. 

Są świadomi kulturotwórczej roli nauczyciela i zdolni do kreowania rozmaitych 

środowiskowych działań i inicjatyw o charakterze artystycznym. 

Absolwenci instytutu mają moŜliwość podjęcia uzupełniających studiów 

magisterskich na róŜnorodnych kierunkach w trybie zaocznym i dziennym. W przewaŜającej 

większości absolwenci kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim, niektórzy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielu z nich znajduje zatrudnienie bezpośrednio po zdobyciu 

tytułu zawodowego licencjata w szkołach Elbląga i regionu.  

Jak wynika z danych Urzędu Pracy w Elblągu, stosunkowo niski odsetek absolwentów 

instytutu zasila, często tylko przejściowo, szeregi bezrobotnych. 

IPJ zajmuje stabilną i ugruntowaną pozycję w strukturach miasta i regionu. Stanowi 

centrum wymiany myśli metodyczno-dydaktycznej, ośrodek rozmaitych działań 

kulturotwórczych, jednostkę inspirującą i mobilizującą działalność środowiska inteligencji 

humanistycznej. IPJ pragnie stworzyć klimat sprzyjający dyskusji i poszukiwaniom 

intelektualnym. Proponowane przez IPJ zajęcia, spotkania i działania mają charakter 

fakultatywny, dobrowolny, są adresowane do osób zainteresowanych rozmaitą ofertą 

kulturalną, chcących zyskać nowe umiejętności lub zaprezentować swoje twórcze uzdolnienia 

szerszemu gronu odbiorców.  

Instytut Pedagogiczno-Językowy promuje twórczość artystów środowiskowych, jako 

organizator i współorganizator spotkań poetyckich i wieczorów literackich (np. spotkanie z 

regionalnym poetą Stefanem JaŜdŜewskim; wykład otwarty mgr Ireny Kubaś autorki 

autobiografii Neorenesans puka do bram miasta; wieczór autorski Jarosława Grabarczyka – 

elbląskiego poety, prozaika i dziennikarza; spotkanie z poetą Andrew Finchamem Laureatem 

IV Światowego Dnia Poezji; uczestnictwo w pracach komisji Konkursu Literackiego na 

„Elbląski Rękopis Roku” i „Elbląską Publikację Roku” (2003 r.). 

 Sale Instytutu Pedagogiczno-Językowego niejednokrotnie słuŜyły prezentacji 

rozmaitych form artystycznej ekspresji (wystawa „Zwyczajność umiarkowanie róŜnicowana - 

fotografia, rzeźba, rysunek, malarstwo – 2002 r.; wystawa prac uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu – 2003 r.; cykliczna 
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wystawa prac studentów IPJ w Galerii El w ramach corocznych Dni Kultury Studenckiej – 

„Juwenalia”).  

 Kadra i studenci IPJ niejednokrotnie współorganizowali i uczestniczyli w rozmaitych 

konferencjach, wykładach otwartych i seminariach (seminarium otwarte „Systemy oświatowe 

i status zawodowy nauczyciela w krajach Unii Europejskiej" – 2003 r.; II Elbląskie Forum 

Nauczycieli Bibliotekarzy poświęcone zagadnieniu „Edukacji Europejskiej” – 2003 r.; 

konferencja studencka „Integralia” – Wymiary Studenckiej Humanistyki – 2005 r.).  

WaŜnym elementem aktywności IPJ jest inspirowanie studentów – przyszłych 

nauczycieli – do inicjowania działań aktywizujących otoczenie: wieczornic, kabaretów, 

spektakli, wieczorów poetyckich. Tego typu umiejętności są niezbędnym elementem 

przygotowania studentów do pracy nauczyciela, jak równieŜ przyczyniają się do uformowania 

świadomych odbiorców i współtwórców kultury (cykliczne coroczne uroczystości związane z 

obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja; cykliczne coroczne wieczornice, jasełka, 

wieczory poetyckie związane ze świętami BoŜego Narodzenia; okazjonalne występy kabaretu 

studenckiego w ramach corocznych obchodów Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia”; 

cykliczne coroczne „Spotkania w Krainie Baśni” – występy teatrzyków dziecięcych, 

prezentowane na deskach Teatru Dramatycznego w Elblągu). 

Ponadto studenci IPJ aktywnie włączają się i współtworzą rozmaite pozazajęciowe 

formy aktywności: angaŜują się w działalność Teatru Akademickiego ABATON (działa od 

stycznia 2004), współredagują gazetkę studencką „Generacja”, rozwijają swoje pasje 

muzyczne w ramach spotkań uczelnianego chóru „Da Capo”, cyklicznie prezentują swoją 

twórczość poetycką na Koncercie Juwenaliowym w Galerii EL oraz na kartach 

juwenaliowego Arkusza Poetyckiego. 

Studenci mają moŜliwość realizowania swoich sportowych zainteresowań i ambicji w 

sekcjach Klubu Uczelnianego ASZ PWSZ.  

Zainteresowani rozwojem pasji naukowych działają w Studenckim Kole Naukowym 

„Humanitas”, które powstało w 2004 roku. Znaczącym osiągnięciem koła są „Integralia” – 

studencka konferencja naukowa – inicjatywa z załoŜenia zdefiniowana jako projekt o 

charakterze cyklicznym. Podczas pierwszej konferencji (w dniu 17 maja 2005 roku) swoje 

wystąpienia prezentowała młodzieŜ z uczelni Elbląga, Gdańska i Bydgoszczy. Najlepsze 

referaty zostały skierowane do druku w „Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w 

Elblągu”.                                                                                                                         



 5 

Wysoki poziom kształcenia w IPJ jest moŜliwy m.in. dzięki nieustannej wymianie 

doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia nauczycieli. Tradycją stały się 

systematyczne spotkania z kadrą i studentami Akademii Pedagogicznej w Liepaji. 

W toku studiów na wszystkich specjalnościach IPJ, zgodnie z planami studiów, 

obowiązuje piętnastotygodniowa praktyka zawodowa – praktyka pedagogiczna, 

umoŜliwiająca uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z 

rozporządzeniem MENiS z dn. 19 września 2002 r.). Ze względu na specyfikę zdobywanych 

kwalifikacji jej realizacja przebiega w cyklach semestralnych i ma formę praktyki 

asystenckiej i praktyki nauczycielskiej. Studenci odbywają praktykę w przedszkolach, 

szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Praktyki pedagogiczne dają 

studentom moŜliwość pełnego zaprezentowania zawodowych kompetencji, co często owocuje 

propozycją zatrudnienia. 

 Reagowanie IPJ na potrzeby środowiska i wpisywanie się w wymogi nowoczesnego 

modelu kształcenia nauczycieli nie byłoby moŜliwe, gdyby nie zakorzenienie instytutu w 

ponad pięćdziesięcioletniej tradycji kształcenia nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych 

w Elblągu. 

Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu jest bezpośrednim spadkobiercą 

dydaktyczno-wychowawczego dorobku Kolegium Nauczycielskiego w Elblągu i 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Elblągu, zaś pośrednio odwołuje się do 

następujących instytucji kształcących nauczycieli: Państwowego Liceum Pedagogicznego, 

Liceum dla Wychowawczyń  Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium 

Nauczycielskiego. Model relacji ze środowiskiem, zasadniczy program współpracy z 

regionalnymi i ogólnopolskimi instytucjami, wypracowany przez wyŜej wymienione zakłady 

kształcenia nauczycieli umoŜliwił Kolegium Nauczycielskiemu sprawne włączenie się w 

Ŝycie regionu i twórczą kontynuację zapoczątkowanej tradycji.  

Kolegium Nauczycielskie w Elblągu zostało powołane decyzją MEN z 27 czerwca 

1991 roku. Rozpoczęło działalność 1 września 1991 roku z jedną grupą dzienną o 

specjalności nauczanie początkowe. Opiekę naukową nad KN w Elblągu podjął Uniwersytet 

Gdański. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawował Minister Edukacji Narodowej i 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Kolegium funkcjonowało w oparciu o własny 

statut uchwalony przez Radę Programową KN i nadany przez Kuratora Oświaty i 

Wychowania w Elblągu. Po trzyletniej nauce studenci pisali pracę dyplomową i zdawali 

egzamin licencjacki. Otrzymywali tytuł zawodowy licencjata i dyplom Uniwersytetu 
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Gdańskiego, co dawało im moŜliwość podejmowania studiów magisterskich uzupełniających 

na UG lub innych uczelniach w kraju.  

Początkowo Kolegium Nauczycielskie funkcjonowało w Zespole Szkół 

Pedagogicznych przy ul. Sienkiewicza. Jednak juŜ w roku 1997 zyskało własną, nowoczesną 

siedzibę przy ul. Czerniakowskiej 22. W latach 1991-2000 Kolegium Nauczycielskie opuściło 

około 560 absolwentów, którzy otrzymali dyplom Kolegium Nauczycielskiego w Elblągu, z 

tego tytuł licencjata i dyplom Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało 515 osób.  

W 1998 roku Oddział Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskie Kolegium 

Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskie stały się bazą, utworzonej na mocy ustawy z 

dnia 26 czerwca 1997 o wyŜszych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r., Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  

Instytut Pedagogiczno-Językowy został powołany Zarządzeniem Rektora PWSZ w 

Elblągu Nr 26/2000 z dnia 14 lipca 2000 roku (zał. nr 5). Powstał z połączenia 

funkcjonujących w PWSZ od 1 października 1998 roku Instytutu Humanistycznego i 

Instytutu Języków Obcych. Dyrektorem Instytutu Pedagogiczno-Językowego 

od 1 października 2002 roku jest mgr Krystyna Bartkiewicz, zaś funkcje zastępców dyrektora 

równieŜ od 1 października pełnią: mgr Piotr Kacała i mgr Teresa Kubryń. 

Od roku akademickiego 1999/2000 w Instytucie Pedagogiczno-Językowym działa 

Zakład Lektoratów, zatrudniający obecnie 14 nauczycieli z tytułem zawodowym magistra 

(nauczycieli języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego). 

Prowadzą oni zajęcia programowe ze studentami wszystkich kierunków i specjalności 

Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Kierownikiem Zakładu Lektoratów jest 

mgr Danuta Zdrojewska.  

Instytut Pedagogiczno-Językowy nieustannie stara się sprostać wymogom tworzenia 

profesjonalnych warunków kształcenia i wymogom budowania w Elblągu nowoczesnego 

środowiska naukowego. W październiku 2004 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Kowalskiego dokonał wizytacji  

specjalności – język polski i ocenił pozytywnie jakość kształcenia na poziomie zawodowym. 

W planach instytutu znajduje się m. in. uruchomienie nowego skomputeryzowanego 

laboratorium językowego, przeprowadzenie pełnej informatyzacji instytutu, kontynuowanie 

remontu budynku (zapoczątkowany w 2005 r.) oraz modernizacja wyposaŜenia gabinetów 

specjalistycznych.  
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NajbliŜsze zamierzenia o charakterze naukowo-środowiskowym to zainicjowanie 

cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Metafora w kulturze” (marzec 2006 r.), 

zorganizowanie kolejnej edycji cyklicznej konferencji ”Integralia’ 2006” pt. „Wymiary 

studenckiej humanistyki” (maj 2006) oraz podsumowanie dorobku naukowego kadry IPJ w 

formie profesjonalnych publikacji w „Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w 

Elblągu” i samodzielnych inicjatywach wydawniczych. 

        


