
 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ –  RYS HISTORYCZNY 
 

Polonistyka na UMCS istnieje już 60 lat. Jej początek stanowiła sekcja polonistyczna z jedną katedrą, 

zatrudniającą czterech pracowników etatowych, powołana uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego 

z dnia 1 X 1953 roku. Zręby środowiska naukowego tworzyli profesorowie: Janina Garbaczowska, 

Leon Kaczmarek, Maria Grzędzielska, Paweł Smoczyński, Regina Gerlecka i Maria Żmigrodzka. 

Instytut Filologii Polskiej powstał dopiero kilkanaście lat później, 1 X 1970 roku, z dwu katedr 

historycznoliterackich i jednej językoznawczej. Uświadomienie sobie tych skromnych początków 

pozwala dostrzec skalę wysiłku, jaki został włożony w budowanie kierunku i jego obecnej rangi nie 

tylko na naszej uczelni, ale również w środowisku akademickim kraju. Największe zasługi w tym 

zakresie położyli profesorowie, dziś już emerytowani: Alina Aleksandrowicz, Jerzy Bartmiński, 

Czesław Kosyl, Stefan Kruk, Andrzej Maria Lewicki, Eugenia Łoch, Barbara Myrdzik, Stefan 

Nieznanowski, Janusz Plisiecki, Marian Rawiński, Teresa Skubalanka, Jerzy Święch, Halina 

Wiśniewska, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz. Trzeba też pamiętać o tym, że z Instytutu Filologii 

Polskiej wywodzą się cenieni pracownicy (i nawet twórcy) innych jednostek Uniwersytetu, np. 

profesorowie: Jan Mazur – dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, 

Jan Adamowski – dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, Stanisław Grabias – kierownik Zakładu 

Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Krzysztof Stępnik – kierownik Zakładu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS.  

W utworzonym w 1970 roku Instytucie Filologii Polskiej działały początkowo zakłady: Języka 

Polskiego, Teorii i Historii Literatury Polskiej oraz Literatury Współczesnej, a od roku 1973, jako 

czwarty - Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Rozwój kadry naukowej i 

wyraźna polaryzacja badań spowodowały w roku 1974 reorganizację literaturoznawczej części 

Instytutu i powołanie funkcjonujących do chwili obecnej Zakładów: Literatury Staropolskiej, Historii 

Literatury Polskiej, Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Literatury Współczesnej oraz Teorii 

Literatury. W roku 1992 nastąpiła stabilizacja zmieniającej się sukcesywnie od roku 1986 struktury 

części językoznawczej Instytutu i jej podział na Zakłady: Historii Języka Polskiego i Dialektologii, 

Językoznawstwa Ogólnego, Leksykologii i Pragmatyki, Tekstologii i Gramatyki Współczesnego 

Języka Polskiego.  

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpiła modyfikacja strategii rozwoju Instytutu, związana z 

oczekiwaniami studentów i zmianą modelu edukacji humanistycznej w szkołach od podstawowej do 

średniej. W minionej dekadzie dokonały się zmiany organizacyjne, wynikające z poszerzenia oferty 

dydaktycznej, możliwej dzięki wyraźnemu przeprofilowaniu badań naukowych pracowników 

Instytutu. Prowadzone zwłaszcza przez językoznawców i teoretyków literatury badania w zakresie 

komunikacji i języka mediów umożliwiły zainstalowanie w Instytucie Filologii Polskiej w roku 2000 

nowego kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, natomiast rozwój kadrowy 

Zakładu Teorii Literatury i wyodrębniająca się w pracach jego pracowników problematyka gatunków 

medialnych pozwoliły na wydzielenie z jego struktury Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej (funkcjonującego w strukturze Instytutu do roku 2009). Wieloletnie badania dziejów 

dramatu i teatru polskiego, rozwijane głównie w Zakładach Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski 

oraz Literatury Współczesnej, stworzyły mocne podstawy utworzonej w roku 2001 specjalności 

teatrologicznej i zaowocowały powołaniem od 1 X 2004 Zakładu Teatrologii.  

Na kierunku filologia polska w ramach specjalizacji i specjalności logopedycznej zajęcia prowadzą 

pracownicy Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, jednostki wydzielonej z Instytutu 

Filologii Polskiej, pozostającej w strukturze Wydziału Humanistycznego, ale stanowiącej integralną 



część polonistyki. Pracownicy Zakładu Logopedii wchodzą w skład minimum kadrowego filologii 

polskiej.  

Do roku 2009 Instytut prowadził dwa kierunki studiów: 1) filologię polską: - na pięcioletnich 

jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich (ze specjalnościami: nauczycielską od 1953 roku, 

logopedyczną od 1972, redaktorsko-medialną od 1998 roku oraz teatrologiczną od roku 2001), - na 

dwustopniowych studiach niestacjonarnych: trzyletnich I stopnia i dwuletnich studiach II stopnia w 

Lublinie, trzyletnich studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w kolegiach w Białej 

Podlaskiej i w Radomiu oraz trzyletnich niestacjonarnych studiach I stopnia w Biłgoraju. Od roku 

akademickiego 2004/2005 utworzone zostały w Lublinie dwuletnie studia II stopnia w systemie 

stacjonarnym. Od roku 2007/2008 wprowadzono podział na trzyletnie stacjonarne studia I stopnia 

(licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia (magisterskie). Wprowadzono nowy układ specjalności 

na trzyletnich studiach stacjonarnych I stopnia (specjalność redaktorsko-medialna, teatrologiczna, 

logopedyczna oraz dwuzawodowa specjalność nauczycielska: język polski z historią, następnie język 

polski z wiedzą o kulturze, język polski z logopedia). Na dwuletnich studiach II stopnia w trybie 

stacjonarnym prowadzono studia filologii polskiej ze specjalnością redaktorsko-medialną, 

teatrologiczną, logopedyczną oraz nauczycielską. Na studiach niestacjonarnych prowadzono na I 

stopniu specjalność nauczycielską, natomiast na studiach II stopnia - specjalność nauczycielską oraz 

redaktorsko-medialną. 2) dziennikarstwo i komunikację społeczną na dwuletnich 

niestacjonarnych studiach II stopnia w Lublinie. Od roku akademickiego 2012/2013 Instytut 

Filologii Polskiej prowadzi kierunek filologia polska:  

na studiach I stopnia, ze specjalnościami: - nauczycielską, - redaktorsko-medialną, - 

teatrologiczna, - logopedyczną, - edytorską;  

na studiach II stopnia, ze specjalnościami: - nauczycielska, - medioznawcza, - teatrologiczno-

filmoznawczą, - logopedyczną, - wydawniczą.  

 

Instytut Filologii Polskiej był obecny w jednostkach zamiejscowych UMCS, działających do 2013 

roku w Radomiu, Biłgoraju i Białej Podlaskiej. 

 

Instytut Filologii Polskiej w obecnym kształcie należy do największych i najbardziej prężnych 

naukowo i dydaktycznie jednostek UMCS. Jest także największą polonistyką po prawej stronie Wisły. 

Dyrektorem Instytutu od roku 2009 jest dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. UMCS, funkcję 

zastępców pełnią: dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS oraz dr hab. Arkadiusz 

Bagłajewski. Od roku 2007 opiekę nad sekretariatem Instytutu sprawuje mgr Elżbieta Błazińska.  

Obecnie w Instytucie pracuje 69 osób. Wśród 65 pracowników naukowo-dydaktycznych jedną trzecią 

stanowią pracownicy samodzielni (7 profesorów tytularnych, w tym 6 na stanowisku profesora 

zwyczajnego i 1 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 10 doktorów habilitowanych na 

stanowisku profesora UMCS, 7 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta), pozostali to liczna 

grupa doktorów na stanowiskach adiunktów (33), magistrów-asystentów (7), 1 doktor na stanowisku 

asystenta oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni (4). Podział Instytutu Filologii 

Polskiej na zakłady, osadzony w tradycji badań polonistycznych, ale uwzględniający także nowe 

kierunki naukowej eksploracji, odzwierciedla zainteresowanie członków poszczególnych zespołów i 

odpowiada potrzebom unowocześnianego programu studiów. Kształtował się stopniowo, w miarę 

rozwoju kadry i poszerzania się obszarów badawczych. W skład Instytutu wchodzi 11 zakładów (do 

2009 roku – 12) i 1 pracownia:  

ZAKŁAD LITERATURY STAROPOLSKIEJ: dr hab. Dariusz Chemperek, prof. nadzw. – kierownik 

Zakładu; prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (profesor emerytowany, kierownik Zakładu do roku 



2004); dr hab. Sławomir Baczewski; dr Anna Nowicka-Struska; dr Elżbieta Torój (do śmierci w 

2010); mgr Tomasz Lawenda.  

ZAKŁAD HISTORII LITERATURY POLSKIEJ: dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. nadzw. – 

kierownik Zakładu; prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz (profesor emerytowany); dr hab. Anna 

Brzozowska-Krajka, prof. nadzw.; dr hab. Marek Kwapiszewski, prof. nadzw.; dr hab. Artur 

Timofiejew, prof. nadzw.; dr hab. Arkadiusz Bagłajewski; dr Małgorzata Chachaj; dr Katarzyna 

Puzio; mgr Marta Skrzypek.  

ZAKŁAD POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI: dr hab. Janina Szcześniak – kierownik Zakładu; 

prof. dr hab. Eugenia Łoch (profesor emerytowany); dr Elżbieta Flis-Czerniak; dr Bogusław Grodzki; 

dr Monika Gabryś; dr Anna Kalinowska; dr Agata Skała; dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw. 

(pracownik i kierownik Zakładu do IFP do 30 IX 2010).  

ZAKŁAD LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ: dr hab. Andrzej Niewiadomski – kierownik Zakładu; 

prof. dr hab. Jerzy Święch (profesor emerytowany, kierownik Zakładu do 30 IX 2010); dr Alina 

Kochańczyk (prac. do 30 IX 2010), dr Anna Nasalska (prac. do roku 2009), dr Rafał Szczerbakiewcz; 

dr Aleksander Wójtowicz; dr Bogusław Wróblewski; mgr Przemysław Kaliszuk; mgr Karolina 

Wieliczko.  

ZAKŁAD TEORII LITERATURY: dr hab. Aleksandra Chomiuk – kierownik Zakładu (od 1 X 2012); 

prof. dr hab. Janusz Misiewicz (kierownik Zakładu od 1 X 2011 do 30 IX 2012); prof. dr hab. Maria 

Woźnikiewicz-Dziadosz (profesor emerytowany, kierownik Zakładu do 30 IX 2011); dr Adam 

Kalbarczyk; dr Małgorzata Medecka; dr Ewa Pogonowska; dr Mirosław Ryszkiewicz; dr Anna 

Tryksza.  

ZAKŁAD TEATROLOGII: dr hab. Elżbieta Rzewuska, prof. nadzw. – kierownik; prof. dr hab. Stefan 

Kruk (profesor emerytowany); dr hab. Irina Lappo; dr Jarosław Cymerman.  

ZAKŁAD EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH: prof. dr hab. 

Małgorzata Karwatowska – kierownik Zakładu; prof. dr hab. Barbara Myrdzik (profesor 

emerytowany, kierownik Zakładu do 30 IX 2010); prof. dr hab. Janusz Plisiecki (profesor 

emerytowany); prof. dr Halina Wiśniewska (profesor emerytowany); dr hab. Leszek Tymiakin; dr Ewa 

Dunin-Kozakow; dr Beata Jarosz; dr Małgorzata Latoch-Zielińska; dr Iwona Morawska; dr 

Małgorzata Potent, dr Barbara Tarczyńska (do roku 2010).  

ZAKŁAD HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO I DIALEKTOLOGII: prof. dr hab. Halina Pelc – 

kierownik Zakładu; prof. dr hab. Władysława Bryła; prof. dr hab. Czesław Kosyl (profesor 

emerytowany, kierownik Zakładu do 30 IX 2010); prof. dr hab. Jan Mazur; prof. dr hab. Teresa 

Skubalanka (profesor emerytowany); prof. dr hab. Maria Wojtak; dr hab. Józef Kość, prof. UMCS; dr 

hab. Adam Siwiec; dr Izabela Domaciuk-Czarny; mgr Ilona Gumowska.  

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO: dr hab. Anna Pajdzińska, prof. nadzw. – kierownik 

Zakładu; prof. dr hab. Andrzej Maria Lewicki (profesor emerytowany, kierownik Zakładu do roku 

2004); dr Dorota Piekarczyk; dr Aneta Wysocka.  

ZAKŁAD LEKSYKOLOGII I PRAGMATYKI: prof. dr hab. Ryszard Tokarski – kierownik Zakładu; 

dr Dorota Filar; dr Piotr Krzyżanowski; dr hab. Paweł Nowak (prac. do 30 IX 2012); dr Katarzyna 

Sadowska-Dobrowolska; mgr Elwira Bolek.  

ZAKŁAD TEKSTOLOGII I GRAMATYKI WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO: dr hab. 

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. nadzw. – kierownik Zakładu; prof. dr hab. Jerzy 

Bartmiński (kierownik Zakładu do 30 IX 2009, następnie oddelegowany do kierowania Pracownią 

„Archiwum Etnolingwistyczne”); prof. dr hab. Barbara Boniecka; dr Małgorzata Brzozowska; dr 

Urszula Majer-Baranowska; dr Marta Nowosad-Bakalarczyk; dr Joanna Szadura; mgr Sebastian 

Wasiuta.  

PRACOWNIA „ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNE” (wydzielona w 2008 roku z Zakładu 

Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego): prof. dr hab. Jerzy Bartmiński – kierownik 



Pracowni; dr Anna Kaczan; mgr Beata Maksymiuk-Pacek; mgr Anna Michalec (czasowo na 

zastępstwie za urlopowanych pracowników: dr Katarzyna Prorok; dr Ewa Pacławska).  

Do 2009 roku – ZAKŁAD DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ: prof. dr hab. 

Krzysztof Stępnik – kierownik; prof. dr hab. Jacek Dąbała (prac. do 2007); dr Jan Pleszczyński; dr 

Grażyna Stachyra; dr Magdalena Piechota. 

 



Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaistniał po raz pierwszy w Białej Podlaskiej 

ponad 35 lat temu jako Filia UMCS (historycznie druga po Filii w Rzeszowie, która w roku 2000 

weszła w skład nowoutworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po długoletniej przerwie trwałe 

kontakty zostały odnowione. 22 grudnia 1998 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

rektorem UMCS JM prof. dr. hab. Kazimierzem Goeblem a ówczesnym Wojewodą Bialskopodlaskim 

Markiem Czarneckim Podlaska Fundacja Wspierania Talentów rozpoczęła ścisłą współpracę z 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, mającą na celu tworzenie na terenie byłego województwa 

bialskopodlaskiego struktur Uniwersytetu.  

Pierwszym etapem było powołanie grup zamiejscowych poszczególnych Wydziałów, tj. 

Ekonomicznego, Humanistycznego, Filozofii i Socjologii, Pedagogiki i Psychologii. Kolegium 

powołane zostało uchwałą Senatu Akademickiego UMCS w Lublinie na posiedzeniu 1 marca 2000 

roku na podstawie paragrafu 8 ustęp 2 Statutu UMCS, Uchwała nr XIX – 5.1/2000. W styczniu 2001 

roku powołany do życia został Zespół Studiów Podyplomowych UMCS w Białej Podlaskiej. 

Wszystkie w/w struktury administracyjnie obsługuje Fundacja.  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kolegium, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora UMCS w 

Lublinie nr 23/2000, jest ono zamiejscową jednostką organizacyjną UMCS, powołaną w celu 

realizacji podstawowych zadań Uczelni jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna UMCS.  

Do głównych zadań Kolegium należy prowadzenie działalności dydaktycznej, badawczej oraz 

artystycznej, a także polegającej na upowszechnianiu i popularyzacji nauki i kultury. Kolegium może 

prowadzić studia wyższe zawodowe w formie studiów stacjonarnych, wieczorowych, 

niestacjonarnych, studia podyplomowe oraz kursy.  

Kierunek studiów uruchamiany jest przez Senat na wniosek właściwej Rady Wydziału. Programy 

poszczególnych kierunków studiów i innych form działalności dydaktycznej Kolegium uchwala 

właściwa Rada Wydziału. Dokumentacja przebiegu studiów studentów Kolegium prowadzona jest 

przez właściwy Dziekanat Wydziału. Zgodnie z §9 Regulaminu Organizacyjnego Kolegium 

Licencjackiego UMCS organem kolegialnym Kolegium jest Rada Kolegium, która stanowi 

reprezentację pracowników i studentów.  

Zajęcia odbywają się w budynkach Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego UMCS w Białej Podlaskiej:  

ul. Piłsudskiego 24 — historia, socjologia, ul. Janowska 55 — filologia polska, pedagogika. Oba 

budynki są doskonale przystosowane pod względem lokalowym i infrastruktury do prowadzenia w 

nich zajęć dydaktycznych.  

Siedziba: Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej Ul. Piłsudskiego 24 21-500 Biała 

Podlaska Tel./fax. (82) 342 69 66  

Kierunki studiów prowadzone w Kolegium W przeszłości w Kolegium prowadzone były 

następujące kierunki studiów stacjonarnych:  

-medialną  

-dokumentalistyczną i fakultatywną nauczycielską  

 

 

 

 

oraz niestacjonarnych:  
 

 

 

 

W chwili obecnej zajęcia prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Humanistyczny /historia, 

filologia polska, slawistyka/, Wydział Filozofii i Socjologii /socjologia/. Na I rok studiów w roku 

akademickim 2009/2010 przyjętych zostało 53 studentów na 2 kierunki studiów. Ogółem w Kolegium 



studiują 194 osoby. W roku akademickim 2008/2009 studia stacjonarne w Kolegium ukończyły 123 

osoby.  

Finansowanie odbywa się w ramach środków będących w dyspozycji UMCS w Lublinie. Na 

podstawie dokonanej przez zespół oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej w listopadzie 2005 

r. oceny jakości kształcenia na kierunku filologia ze specjalnością slawistyka, w styczniu 2006 r. na 

kierunku filologia polska, w styczniu 2007 r. oceny jakości kształcenia na kierunku historia - 

Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną.  

Informacje o filologii polskiej  
Kierunek filologia polska w ośrodku zamiejscowym UMCS w Białej Podlaskiej powstał w 1998 roku 

w ramach działalności Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Pierwsza rekrutacja na trzyletnie 

licencjackie studia niestacjonarne odbyła się w roku akademickim 1998/1999. Od roku akademickiego 

2000/2001 odbywa się także rekrutacja na studia stacjonarne w ramach Kolegium Licencjackiego 

UMCS.  

Baza dydaktyczno-naukowa  
Ważnym elementem wpływającym na jakość kształcenia jest przygotowanie odpowiedniej bazy 

dydaktycznej. Corocznie (dużym wysiłkiem finansowym) zwiększana jest liczba sal dydaktycznych z 

zachowaniem odpowiedniego ich wyposażenia. Obecnie Kolegium dysponuje 6 salami wykładowymi, 

14 salami ćwiczeniowymi, salą gimnastyczną oraz 3 pracowniami komputerowymi ze stałym 

dostępem do internetu. W grudniu 2003 roku oddana została do dyspozycji studentów, kształconych 

na kierunku filologia polska specjalizacja redaktorsko-medialna, pracownia medialna. Stanowi ona 

ważny element praktyczny w kształceniu studentów. Czwarty już rok w ramach Kolegium 

Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej studenci kształceni są na kierunku filologia polska 

specjalizacja redaktorsko-medialna. Jest to kierunek studiów, który przygotowuje młodzież do pracy 

w zawodzie redaktora prasowego, radiowego oraz telewizyjnego. Absolwenci posiadają szeroką 

wiedzę, którą wykorzystać może każdy pracodawca realnie myślący o właściwej promocji firmy. 

Prowadzenie sekretariatu, przygotowanie reklamy, nawiązanie kontaktów z mediami i partnerami 

handlowymi — to czynności, których wykonanie bez obaw powierzyć można osobom kończącym 

opisywane studia. Umiejętności pracy w mediach studenci uczą się nie tylko od najlepszych 

teoretyków, ale również praktyków pracujących w radiu, telewizji oraz prasie. Aby zwiększyć liczbę 

godzin „spędzonych przy mikrofonie”, w budynku Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego UMCS w 

Białej Podlaskiej, mieszczącego się przy ul. Janowskiej 55, została utworzona i odpowiednio 

wyposażona pracownia medialna. Warsztaty w pracowni stanowią doskonałe uzupełnienie zakresu 

oferowanych studentom kontaktów z mediami, które dotychczas opierały się na współpracy z Radiem 

Lublin, Oddziałem Telewizji Polskiej w Lublinie i Katolickim Radiem Podlasie. Kolegium stara się 

również o zwiększenie liczby i jakości pomocy dydaktycznych. Projektor multimedialny, grafoskopy, 

telewizory, magnetowidy, radiomagnetofony, rzutniki przeźroczy stanowią część wyposażenia 

pomocnego w prowadzeniu zajęć. Ponadto w dość szybkim tempie zwiększany jest księgozbiór 

Biblioteki Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej. Obecnie liczy 6410 vol. w tym 1928 

vol. to materiały biblioteczne dotyczące kierunku - filologia polska. Zakupy dokonywane są na 

podstawie zamówień składanych przez nauczycieli akademickich oraz studentów Kolegium. 

Biblioteka KL UMCS przechowuje zbiory w pomieszczeniu bibliotecznym połączonym z czytelnią. 

Biblioteka dysponuje czytelnią z ośmioma miejscami przeznaczonymi na krótką pracę z czytelnikiem 

oraz czytelnią z trzydziestoma miejscami przeznaczonymi do długotrwałej, samodzielnej pracy 

czytelnika. Dodatkowo biblioteka posiada pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na okładanie 

książek i ich konserwację. Obecnie biblioteka posiada sześć stanowisk komputerowych, w tym cztery 

stanowiska komputerowe przeznaczone do użytku przez studentów. Stanowiska komputerowe 

podłączone są do Internetu. Biblioteka nie ogranicza limitu czasu wykorzystania stanowisk 

komputerowych przez czytelników. Opracowanie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest 

zautomatyzowane. Opiera się ono na programie bibliotecznym „MAK wersja 4.3” oraz czytniku 

kodów kreskowych. Kody kreskowe drukowane są bezpośrednio w bibliotece na podstawie programu 

komputerowego „Edytor etykiet 3.04”. Biblioteka ściśle współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Białej Podlaskiej, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, oraz Lublinie, 

Biblioteką Główną UMCS w Lublinie oraz Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w 

Romanowie. Biblioteka posiada osiem dyktafonów kasetowych w celu udostępniania ich czytelnikom. 

Dodatkowo czytelnicy, po przeszkoleniu przeprowadzonym przez pracownika biblioteki mogą 



wykorzystywać dyktafony cyfrowe znajdujące się w Sali Medialnej. Do dyspozycji czytelników jest 

również aparat cyfrowy oraz kamera.  

Organizacje studenckie  
W Kolegium działa Samorząd Studentów Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej z 

siedzibą w budynku przy ul. Janowskiej 55. Do głównych zadań Samorządu należą: organizacja 

imprez studenckich, udzielanie pomocy studentom Kolegium, utrzymywanie stałego kontaktu z 

organizacjami studenckimi w Lublinie, pomoc w promocji struktur Kolegium itp.  

Skład Rady Samorządu: Przewodnicząca – Sylwia Szyc; Wiceprzewodnicząca – Agnieszka 

Derlukiewicz; Wiceprzewodniczący - Tomasz Kazimierak; Sekretarz- Katarzyna Jędryszka; 

Katarzyna Niedźwiedź; Daniel Chomicz; Katarzyna Droździuk Działalność kulturalno-naukowa 

studentów filologii polskiej.  
Koła naukowe  

W chwili obecnej zarejestrowanych jest pięć kół naukowych: Koło Archiwistów, Koło Dziennikarskie 

(działa przy filologii polskiej), Koło Filologów (działa przy filologii polskiej), Koło Slawistów, Koło 

Socjologów.  

Studenckie Koło Naukowe Filologów  

Studenckie Koło Naukowe Filologów w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej działa od roku 

2009: rejestracja Koła miała miejsce w lipcu 2009 r., Koło działa więc od roku akademickiego 

2009/2010. SKN Filologów może pochwalić się bogatym harmonogramem zadań naukowo-

kulturowych, różnorodnych przedsięwzięć, wyjazdów naukowych i prac badawczych: w listopadzie 

2009 roku studenci SKN Filologów z Kolegium Licencjackiego w Białej Podlaskiej wspólnie ze 

studentami Koła Naukowego Etnolingwistów z Lublina wzięli udział w obozie naukowym 

zorganizowanym w Krasiczynie z cyklu „Ratujmy Historię”. Podczas obozu studenci zbierali i 

utrwalali materiały w celu ocalenia zamierających językowych elementów dialektów, gwar i 

regionalizmów. Materiał badawczy zarejestrowany na taśmach został zdeponowany w Archiwum 

Etnolingwistycznym UMCS. W 2009 r. studenci przygotowali i opracowali materiały konieczne do 

założenia strony internetowej w ramach promocji działalności Koła. Strona 

www.filolodzyumcsbp.unl.pl aktywna jest od listopada 2009 roku. Członkowie Koła wspólnie ze 

studentami innych kół działających w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej w grudniu 2009 r. 

zorganizowali spotkanie opłatkowe.W okresie od stycznia do marca 2010 r. studenci brali udział w 

pracach komisji cyklicznego konkursu „Język w działaniu”, organizowanego przez Kolegium 

Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej. Studenci z Koła Naukowego Filologów w dniach 10-12 IV 

2010 r. mają zaplanowany wyjazd do Lwowa. Wyjazd ten został zorganizowany wspólnie ze 

studentami innych kół naukowych Wydziału Humanistycznego UMCS: Studenckiego Koła 

Artystyczno-Naukowego Teatrologów, Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów i 

Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców. Program wyjazdu obejmuje zwiedzanie miasta (ze 

szczególnym uwzględnieniem miejsc historycznie i kulturowo związanych z Polską), spektakl w 

Operze Lwowskiej oraz spotkanie ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego. Studenckie Koło 

Dziennikarskie  

Studenckie Koło Dziennikarskie w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej działa od października 

2005 i liczy obecnie 19 członków. Może pochwalić się bogatym harmonogramem zadań naukowo-

kulturowych: organizacją wieczorku literackiego, akcji „Uwolnić książkę”, udziałem w konferencjach 

organizowanych przez Kolegium, w promocji Kolegium w trakcie wyjazdu do szkół 

ponadgimnazjalnych, kiermaszów edukacyjnych oraz Dnia Otwartego. Od roku 2001 roku wydawany 

jest miesięcznik studencki „Żakpress”, obecnie redagowany przez członków koła, jego 

przewodnicząca Joanna Aleksandrowska jest redaktorem naczelnym pisma.. W roku 2008 

Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów wydało tom poezji „Żyć zaczynają” – to 

edytorskie pokłosie konkursu poetyckiego, który odbył się w dniach 01-03 do 30-04- 2007 r. przy 

współpracy Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej (w jury zasiadali m.in. prof. K. 

Stępnik i dr M. Gabryś) i zaangażowaniu studentów (m. in. z Koła Dziennikarskiego). W spotkaniu 

promującym tomik poezji „Żyć zaczynają”, które odbyło się 10 grudnia 2008 r. w KL, zaprezentował 

się zespół muzyczny „Podpiwniczenie” (studenci III roku filologii polskiej KL UMCS w Białej 

Podlaskiej), o czym informują „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 1/2009, s.25. W 2008 roku w ramach 

przedmiotu kultura regionu dr Gabryś opracowała i zrealizowała ze studentami filologii polskiej KL w 

Białej Podlaskiej wyjazd naukowy trasą obejmująca Łomazy, Wisznice, Romanów, Jabłeczną, Kodeń, 



Kostomłoty, Pratulin, Janów Podlaski, Leśną Podlaskę. Cel – poznanie wielokulturowego Podlasia. 

Studenci filologii polskiej biorą również udział w promocji Uczelni w regionie poprzez 

współorganizację Dni Otwartych Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej, promocję 

Kolegium w trakcie Dni Otwartych UMCS w Lublinie (odrębne stoisko), wyjazdy studentów do szkół 

średnich na spotkania z maturzystami. Z inicjatywy Samorządu Studentów KL UMCS w Białej 

Podlaskiej zorganizowane zostały w 2009 roku następujące warsztaty:  

1. Sztuka autoprezentacji - nabyte umiejętności pomogą w zatrudnieniu oraz wykonywaniu pracy 

zawodowej, ułatwią kontakty z pracodawcami, pracownikami oraz klientami,  

2. Konflikty w teorii i praktyce - nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktu.  

 

Od listopada 2009 r. raz w miesiącu odbywa się godzinny dyżur prawnika ( w ramach współpracy z 

Fundacją), który udziela studentom informacji i porad pomagających w rozwiązywaniu problemów. 

Na wniosek samorządu Studentów KL UMCS w Białej Podlaskiej Fundacja zakupiła licencję na 

publiczne odtwarzanie filmów o różnej tematyce (w tym społecznych). Licencja umożliwiła 

rozpoczęcie działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy Samorządzie Studentów Kolegium 

Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej, w ramach którego realizowane są projekcje i spotkania dla 

zainteresowanych studentów i uczniów. W minionym roku Kolegium zaproponowało młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych realizację nieodpłatnych warsztatów i wykładów. Ich celem było poszerzenie 

wiedzy z różnych dziedzin, usystematyzowanie wiedzy przed maturą, określenie predyspozycji do 

studiowania na wybranym kierunku studiów oraz promocja struktur UMCS. Od listopada 2008 r. do 

lutego 2009 r. zrealizowane zostały następujące zajęcia:  

– dr Dorota Filar,  

– XVIII w. (8 godz.) – dr Leszek Wierzbicki,  

– dr Justyna Kowalczyk,  

 Jak uwodzą politycy czyli sztuczki marketingu politycznego (2 godz. ) – dr Kamil Fil,  

– Polska i Europa po II Wojnie Światowej oraz przemiany po roku 1989 (8 

godz.) – dr Leszek Wierzbicki.  

 

Aktualnie realizowane są następne warsztaty zarówno w siedzibie Kolegium jak i placówkach 

oświatowych. Działalność naukowa  

Jednym z elementów działalności Kolegium w Białej Podlaskiej jest współorganizacja konferencji 

naukowych w ramach cyklu Konferencje Podlaskie.  

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele większości ośrodków akademickich z kraju oraz wielu 

gości z zagranicy. Konferencje stanowią bardzo ważną formą aktywności środowisk akademickich. 

Spotkania takie dają możliwość prezentacji wyników badań, wymiany doświadczeń, a przede 

wszystkim dyskusji naukowców z różnych ośrodków. Są one inspirujące nie tylko dla badaczy, ale 

stanowią również ważną formę kształcenia studentów. Plonem każdej konferencji jest książka 

publikowana przez Wydawnictwo UMCS. Tylko w ostatnich latach (2007 – 2009) w ramach cyklu 

Konferencje Podlaskie odbyło się 13 konferencji, w tym 5 współorganizowane przez Instytut 

Filologii Polskiej:  

1. Południowa słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX w.  

2. Helena Mniszkówna  

3. Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918  

4. Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym  

5. Nowożytne igrzyska olimpijskie w mediach polskich do 1936 r.  

 

Plonem konferencji są książki publikowane przez Wydawnictwo UMCS, zwłaszcza te w serii „Obrazy 

Kultury Polskiej”. Oprócz referatów w planie konferencji znajdują się wycieczki, które mają za 

zadanie pokazanie piękna kulturowego i krajobrazowego terenów południowego Podlasia. Ponieważ 



konferencje mają charakter otwarty uczestniczą w nich studenci, uczniowie, nauczyciele oraz 

przedstawiciele lokalnych animatorów kultury. Współpraca międzyuczelniana Kolegium ściśle 

współpracuje zarówno z macierzysta Uczelnią, jak również z innymi ośrodkami akademickimi, a w 

ich liczbie z Uniwersytetem Państwowym w Brześciu (zatrudnianie tamtejszych samodzielnych 

pracowników na bialskiej slawistyce). Szczególnie owocna jest współpraca IFP UMCS z Instytutem 

Polonistyki UJ w zakresie inicjatyw konferencyjnych, których współorganizatorem jest Kolegium 

Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej. Najważniejsze osiągnięcia • Prowadzenie zajęć przez 

wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. • Włączenie się w nurt działalności Instytutu Filologii 

Polskiej i aktywizacji środowiska regionalnego poprzez organizowanie konferencji naukowych. 

Dobrze zorganizowana baza dydaktyczna i bogaty księgozbiór. • Bardzo dobrze układająca się 

współpraca z władzami lokalnymi. 



Kolegium Licencjackie w Biłgoraju  

Kolegium zostało powołane do istnienia Uchwałą nr XIX – 5.2/2000 Senatu Akademickiego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 marca 2000 roku. Tę placówkę wspiera 

Społeczna Rada Patronacka Kolegium UMCS w Biłgoraju, która jest organem „formalizującym” 

relacje Kolegium z darczyńcami. Rada powstała 6 czerwca 2000 roku. W jej skład weszli ludzie znani 

w regionie biłgorajskim, cieszący się społecznym autorytetem, aktywni na niwie zawodowej i 

społecznej, dający gwarancję pracy na rzecz biłgorajskiej uczelni.  

Pomysł utworzenia wyższej uczelni w Biłgoraju zrodził się w maju 1999 roku na zjeździe 

absolwentów istniejącego przed laty Liceum Pedagogicznego. Absolwenci — w tym naukowcy z 

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz osoby pełniące kierownicze funkcje 

samorządowe w powiecie biłgorajskim — doszli do przekonania, iż utworzenie uniwersytetu 

stworzyłoby historyczną szansę kształcenia dla miejscowej młodzieży.  

Wkrótce okazało się, że koncepcja powstania uczelni w Biłgoraju wtopiła się w strategię UMCS, 

którego władze postanowiły „obudować” jednostkę macierzystą ośrodkami zamiejscowymi w postaci 

kolegiów licencjackich.  

O wyborze Biłgoraja spośród wielu ofert, jakie rozmaite władze terenowe przedstawiły UMCS, 

zadecydowały rozsądne propozycje władz miasta i powiatu biłgorajskiego oraz silny lobbing osób 

wywodzących się z Biłgorajszczyzny, a zatrudnionych w UMCS.  

Szybkie powstanie Kolegium UMCS byłoby niemożliwe bez ogromnego zaangażowania i 

finansowego wsparcia władz miasta, powiatu i wchodzących w jego skład gmin oraz przedstawicieli 

biznesu, instytucji i całej społeczności lokalnej (w okresie 2000-2003 placówkę wsparło materialnie 

ponad 150 podmiotów gospodarczych). Po latach okazało się, że Kolegium UMCS spełnia pokładane 

w nim nadzieje między innymi dlatego, iż w przypadku wielu młodych ludzi stanowi jedyną 

możliwość podjęcia atrakcyjnych studiów w pobliżu ich miejsca zamieszkania.  

Do głównych zadań Kolegium należy prowadzenie działalności dydaktycznej, badawczej oraz 

artystycznej, a także polegającej na upowszechnianiu i popularyzacji nauki i kultury. Kolegium może 

prowadzić studia wyższe zawodowe w formie studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych, 

studia podyplomowe oraz kursy.  

Kierunek studiów uruchamiany jest przez Senat na wniosek właściwej Rady Wydziału. Programy 

poszczególnych kierunków studiów i innych form działalności dydaktycznej Kolegium uchwala 

właściwa Rada Wydziału. Dokumentacja przebiegu studiów studentów Kolegium prowadzona jest 

przez właściwy Dziekanat Wydziału.  

Siedziba: Kolegium Licencjackie UMCS w Biłgoraju Ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 23-400 Biłgoraj 

Tel./fax (48) 686 23 11  

Kierunki studiów W ciągu 10 lat funkcjonowania oferta edukacyjna Kolegium ulegała zmianom. W 

poszczególnych latach akademickich biłgorajscy studenci kształcili się na n/w kierunkach studiów 

licencjackich:  

2004/2005); st. niestacjonarne wieczorowe,  

filologia polska (od 2000/2001 do 2008/2009); st. niestacjonarne zaoczne,  

 

zorowe,  

 

 

 

 

Informacje o filologii polskiej  
Obecnie prowadzony jest tylko jeden kierunek w trybie stacjonarnym – filologia polska, studia 

nauczycielskie: język polski z historią, na który we wrześniu 2009 roku przyjęto 24 kandydatów; 

aktualnie studiuje na nim 11 osób. Niska liczba kształcących się w Kolegium determinowana jest 

faktem, iż w latach 2007/2008 i 2008/2009 nabór do biłgorajskiej uczelni był wstrzymany. Kolegium 

w Biłgoraju nie posiada własnej kadry „dydaktycznej”. Nauczyciele prowadzący zajęcia dojeżdżają z 

IFP UMCS w Lublinie, gdzie są zatrudnieni. Wyjątek stanowią instruktorzy w-f i lektorzy języków 



obcych – przeważnie są to nauczyciele z biłgorajskich szkół ponadgimnazjalnych. Absolwent filologii 

polskiej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia 

polska i historia (po uzupełnieniu różnic programowych). Absolwent jest przygotowany do 

wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne i specjalistyczne w zakresie przedmiotów 

specjalnościowych (specjalność nauczycielska). Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok 

wykładów, zarówno zajęcia konwersatoryjne, nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej 

z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk nauczycielskich w szkołach. W szczególności 

absolwent:  

praktycznie do wykonywania zawodu,  

e do pracy w instytucjach oświatowych, 

kulturalnych, samorządowych  

 

 

a współczesnego społeczeństwa informacyjnego,  

 

prowadzenia pracy badawczej,  

 

e ogólną wiedzą o kulturze europejskiej, narodowej, regionalnej i lokalnej, w tym 

zwłaszcza o dziedzictwie kulturowym własnego regionu.  

 

Baza dydaktyczno-naukowa  
W skład zasobów Kolegium wchodzi: 5 sal wykładowych (każda sala ma 30 miejsc), aula 

konferencyjna (60 miejsc), 2 pracownie komputerowe (każda z 15 stanowiskami komputerowymi, z 

dostępem do Internetu - 14 dla studentów i 1 stanowisko dla wykładowcy) oraz świetlica studencka 

(30 miejsc). Dom Studencki Kolegium dysponuje 24 miejscami w nowoczesnych 2-, 3- i 4-osobowych 

segmentach. W skład segmentu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia oraz łazienka. Każdy pokój akademicki 

wyposażony jest w łącze do bezpłatnego sieciowego Internetu oraz TV kablowej. W skład bazy 

rekreacyjno - sportowej Kolegium wchodzą: siłownia, boisko do koszykówki i 2 boiska do siatkówki 

plażowej. Kolegium posiada własny sprzęt audiowizualny udostępniany wykładowcom na potrzeby 

realizacji zajęć dydaktycznych: projektor multimedialny (1 szt.), DVD (1 szt.), telewizory z 

magnetowidami (2 szt.), aparat fotograficzny (1 szt.), kamera cyfrowa (1szt.). Kolegium Licencjackie 

UMCS posiada własną bibliotekę z czytelnią. Biblioteka dysponuje przede wszystkim materiałami 

związanymi z działającymi w Kolegium kierunkami studiów. Na dzień 22 marca 2010 roku 

księgozbiór liczy 4.011 książek oraz 1.556 numerów czasopism naukowych. Studenci i pracownicy 

mogą w czytelni korzystać z 15 tytułów prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Studentom Kolegium są 

również udostępniane zbiory Biblioteki Miejskiej i Powiatowej oraz Biblioteki Pedagogicznej w 

Biłgoraju oraz w Lublinie Biblioteki Głównej UMCS i bibliotek wydziałowych. Pracownicy 

Biblioteki sprawują opiekę nad Biłgorajskim Archiwum Twórczości Isaaca Bashevisa Singera, 

otwartym 23 maja 2003 roku. Archiwum gromadzi i udostępnia materiały związane z osobą noblisty, 

wydania jego utworów w różnych językach, omówienia twórczości oraz opracowania dotyczące 

kultury i historii Żydów. Placówka utrzymuje stały kontakt z Zakładem Kultury i Historii Żydów 

UMCS w zakresie zbierania materiałów oraz pomaga miejscowym szkołom w upowszechnianiu 

twórczości I. B. Singera oraz informacji dotyczących wielokulturowej historii regionu biłgorajskiego.  

Najważniejsze osiągnięcia  
Kierunek jest silnie obecny w świadomości społeczności lokalnej, o czym świadczy fakt, że w 

programie współpracy IFP ze szkołami Regionu uczestniczą również szkoły biłgorajskie. Kolegium 

UMCS podejmuje inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne. Dotychczas organizowano konferencje 



i warsztaty naukowe (np. "Mowa, a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka"), koncerty i 

wystawy (np. Koncert Symfoniczny dla PT Darczyńców, wystawy i wieczory poetyckie studentów 

Kolegium; we wrześniu 2003 roku przygotowaną przez UMCS w Lublinie wystawę „Od Ottona III do 

Unii Europejskiej” obejrzało ponad 500 osób) oraz międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne ("Dni 

Isaaca Bashevisa Singera w Biłgoraju") i imprezy promocyjne (np. cykliczne "Drzwi Otwarte w 

Kolegium UMCS, "Biłgorajskie Juwenalia"). Cykliczna imprezą stał się konkurs twórczości literackiej 

„Moja mała ojczyzna” dla młodzieży licealnej z regionu, zainicjowany przez prof. D. Chemperka i dr. 

A. Niewiadomskiego, a realizowany przy współpracy z Fundacją Kresy 2000 i Liceum im. ONZ w 

Biłgoraju. Od roku akad. 2004/2005 studenci mają możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań 

w studenckiej KluboGalerii TUBA. TUBA to miejsce, w którym odbywają się spotkania z ciekawymi 

osobowościami, wernisaże, instalacje artystyczne, przedstawienia, projekcje filmowe itp. 

KluboGaleria współpracuje z miejscową młodzieżą i wszystkimi zainteresowanymi partnerami. 

Organizowane przez studencki ośrodek imprezy mają charakter otwarty dla społeczeństwa lokalnego. 



Kolegium Licencjackie w Radomiu 

 

Podstawę prawną działalności Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu stanowi aktualnie 

Uchwała nr XX-26.4/05 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 maja 

2005, stwierdzająca, że Kolegia Licencjackie UMCS są zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi w 

rozumieniu artykułu 64 ustęp 5 punkt 3 Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie 

wyższym. Sposób funkcjonowania Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu określa Regulamin 

organizacyjny.  

Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu powołane zostało przez Senat UMCS na posiedzeniu 25 

IV 2001 roku na podstawie paragrafu 8 ustęp 2 Statutu UMCS, Uchwała nr XIX 15.2/01 („Monitor 

UMCS” nr 5/2001), w wyniku wcześniejszych porozumień z Zarządem Miasta Radomia, który na 

potrzeby kształcenia studentów przekazał nieruchomość zabudowaną, tj. budynek szkoły, internatu 

oraz biblioteki Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu z siedzibą przy ul. Przytyckiej 4 

(obecnie ul. Przytycka 6). Dnia 16 XI 2001 roku powołana została Społeczna Rada Patronacka 

Kolegium pod przewodnictwem ówczesnego Wicemarszałka Sejmu RP, prof. dr hab. Tomasza 

Nałęcza. W dniu 30 IX 2002 roku została podpisana umowa użyczenia na lat trzydzieści 

nieruchomości wraz z budynkami, oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako działka nr 250/21 o 

powierzchni 7,3760 ha (akt notarialny Repertorium A nr 8108/2003). W umowie tej zwarta jest m.in. 

również wspólna deklaracja dotycząca współdziałania w zakresie organizacyjnym i materialnym w 

celu dokonan remontu i adaptacji dla potrzeb uczelni budynku dawnej szkoły oraz stwierdzająca, że 

użyczony majątek winien stanowić bazę materialną do powstania i rozwoju samodzielnego ośrodka 

akademickiego w Radomiu.  

Misję Kolegium określają odpowiednie paragrafy i punkty Statutu UMCS. Szczególna rola radomskiej 

placówki UMCS wynika z faktu, że jest w tym mieście pierwszą państwową uczelnią o profilu 

humanistycznym, która daje szansę studiowania młodzieży z rodzin pozbawionych tradycji 

inteligenckich i często dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Dlatego też oferta dydaktyczna 

Kolegium w wielu wypadkach stanowi jedyną możliwość podjęcia atrakcyjnych studiów 

humanistycznych w pobliżu miejsca zamieszkania.  

Siedziba: Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu ul. Uniwersytecka 6 26-600 Radom tel./fax (48) 

331 28 23 Dyrektor Kolegium Licencjackiego: mgr Ireneusz Chorosiński; Kierownik Sekretariatu: 

mgr Dorota Kędzierska-Stróż; Sekretarka Wydziału Humanistycznego: mgr Marzena Kaim; Wydziały 

i kierunki studiów prowadzone w Kolegium Wydział Humanistyczny Historia – studia stacjonarne 

I stopnia, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia, Informacja 

naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne magisterskie (do 2009 r.), Filologia polska – 

studia stacjonarne I stopnia, specjalność redaktorsko - medialna Wydział Filozofii i Socjologii 

Socjologia – studia stacjonarne I stopnia, Filozofia – studia stacjonarne I stopnia (do 2009 r.), 

Międzywydziałowe studia filozoficzno-historyczne – studia stacjonarne magisterskie (do 2009 r.) 

Informacje o filologii polskiej  
Kierunek filologia polska w radomskim Kolegium UMCS powstawał w 2001 roku w ramach 

działalności Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Pierwszą rekrutację na trzyletnie 

licencjackie studia zaoczne przeprowadzono w roku akademickim 2001/2002. W roku następnym 

Senat UMCS utworzył trzyletnie licencjackie studia stacjonarne ze specjalizacją redaktorsko-

medialną. Od tego czasu rekrutacja zarówno na studia dzienne, jak też zaoczne przeprowadzana była 

corocznie. W roku akademickim 2005/2006 po raz pierwszy nie dokonano rekrutacji na trzyletnie 

niestacjonarne studia zawodowe. Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010, 

mają możliwość podjęcia jako drugiej specjalności -dodatkowej i odpłatnej– specjalności 

logopedycznej. Absolwent filologii polskiej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia 

studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Absolwent przygotowany jest do pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz w 

placówkach kulturalno-oświatowych. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne i 

specjalistyczne w zakresie przedmiotów specjalnościowych (specjalność redaktorsko-medialna). Takie 

przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zarówno zajęcia konwersatoryjne, nastawione 

na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk 

zawodowych w redakcjach, jak też zajęcia warsztatowe. W szczególności absolwent:  



praktycznie do wykonywania zawodu,  

cenie ogólnohumanistyczne potrzebne do pracy w instytucjach kultury, 

wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja),  

funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,  

prowadzenia pracy badawczej,  

- sztuka 

użytkowa,  

 

 

 

Baza dydaktyczno-naukowa  
Aktualnie Uniwersytet w Radomiu dysponuje użyczoną nieruchomością o powierzchni 22.500 m2 

zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą sportową o wartości 1.233.102 zł. Palcówka ma 20 

sal dydaktycznych, 2 aule, 2 laboratoria zastosowań informatyki (pracownie internetowe wyposażone 

są w nowoczesny sprzęt dla 52 stanowisk, 1 serwer, stałe łącze DSL), salę konferencyjną, salę 

sportową z kompletnym zapleczem, bibliotekę z czytelnią. Księgozbiór Biblioteki Kolegium na 

26.03.2010 r. liczy 6168 woluminów, 57 sztuk zbiorów specjalnych, 109 tytułów czasopism. Wartość 

księgozbioru to kwota 171150,04 zł. Te zbiory są stale powiększane, nie tylko przez sukcesywnie 

dokonywane zakupy, lecz również między innymi dzięki darom pracowników naukowych UMCS. 

Kupowane woluminy to zarówno książki fachowe z zakresu prowadzonych kierunków kształcenia, jak 

też wydawnictwa encyklopedyczne. Ponadto prenumeruje się 28 tytułów czasopism naukowych. 

Wiele spośród nich jest dostępnych tylko w tej bibliotece. Aktualnie Biblioteka Kolegium zajmuje 

powierzchnię 95,0 m2. Dla ułatwienia wyszukiwania pozycji znajdują się 4 stanowiska komputerowe 

oraz uruchomiony został komputerowy program biblioteczny” MAK”. Studenci Kolegium mają 

również stworzoną możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS, Biblioteki 

Wydziałowej w Lublinie, a także wielu radomskich bibliotek: Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Biblioteki Pedagogicznej, Biblioteki Kolegium Nauczycielskiego, Biblioteki Ośrodka Kultury i Sztuki 

„Resursa Obywatelska”, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.Pracownicy 

dydaktyczni mają do dyspozycji liczne pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny: mapy, odbiorniki 

radiowe z CD, telewizory, COMBO HiFi, kamerę cyfrową, dyktafony cyfrowe, rzutniki 

multimedialn3, laptopy, drukarki laserowe, aparat fotograficzny, zestawy komputerowe, sprzęt 

nagłaśniający itp. Studenci mogą korzystać z laboratoriów zastosowań informatyki również poza 

godzinami zajęć dydaktycznych. Mają stały dostęp do Internetu oraz możliwość zakładania swoich 

stron www z własnym kontem e-mailowym. Organizacje studenckie  

Od 2002 roku w Kolegium działa Samorząd Studencki, który koordynuje inicjatywy studentów 

wszystkich kierunków. W celu ożywienia środowiska studenckiego Kolegium, propagowania wśród 

studentów aktywności na rzecz społeczności lokalnej, ukazywania twórczości literackiej studentów - 

Samorząd Studencki publikuje własne wydawnictwo z życia Uniwersytetu, Kolegium i miasta 

Radomia – bezpłatny biuletyn „Etykieta”. Studenci publikują swoje artykuły oraz wiersze w lokalnych 

mediach, z powodzeniem reprezentowali Radom w finale „Festiwalu Artystycznego Młodzieży 

Akademickiej „Fama” w Świnoujściu, uczestniczyli w konkursie dziennikarskim, gdzie studentka II 

roku Wydziału Humanistycznego kierunek filologia polska Pani Magdalena Grzegorczyk zdobyła II 

nagrodę i staż w „Gazecie Wyborczej”, uczestniczyli w Mazowieckim Festiwalu Artystów, 

prezentowali swoją twórczość w festiwalu Powstanie sztuki, podczas którego honorowym gościem 

był. prof. Wojciech Siemion, w międzywydziałowych rozgrywkach sportowych w piłce siatkowej i w 

piłce nożnej o Puchar Dyrektora Kolegium, biorą udział w akcjach charytatywnych (Nie wszyscy mają 

mamę), społecznych, inicjowanych przez Centrum Krwiodawstwa (pobór krwi) i Centrum 

Wolontariatu w Radomiu przy Radomskim Towarzystwie Dobroczynności (program „Student z 



klasą”). Organizują pomoc dla dzieci z domów dziecka w zakresie upominków świątecznych i 

noworocznych, świąteczne kiermasze. Zorganizowali wystawę prac malarskich Tomasza 

Wróblewskiego (absolwenta UMCS), wernisaż fotograficzny w galerii kina Helios autorstwa Anny 

Jareckiej – studentki III roku filologii polskiej, wykłady otwarte na temat muzyki starożytnej Grecji, 

starożytnej Italii , Etrusków, Rzymian i chrześcijan, a także poświęcony Jidisz – językowi Żydów 

aszkenazyjskich oraz różnego rodzaju imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym itp. 

Studenci podjęli inicjatywę stworzenia biblioteki osiedlowej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców ze 

świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych przy ulicy Wolanowskiej w 

Radomiu. Zbierano nie tylko lektury szkolne i beletrystykę, ale także książki popularno-naukowe, 

słowniki, wydawnictwa encyklopedyczne, poradniki, bajki. Ogółem zebrano i przekazano ponad 900 

egzemplarzy. Wspólnie ze studentami innych radomskich szkół wyższych corocznie przygotowują i 

uczestniczą w „Wiośnie Studenckiej” i „Drzwiach otwartych”. W marcu 2010 roku na VII 

Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2010 stoisko wystawiennicze Kolegium, 

prezentujące ofertę edukacyjną na rok akademicki 2010/2011, uzyskało nagrodę Prezydenta Radomia 

za najciekawsze stoisko targowe.  

Koła naukowe  
W Kolegium działają studenckie koła naukowe: Koło Historyków (powstałe z połączenia Koła 

Naukowego Historyków-Regionalistów i Koła Naukowego Archiwistów), Koło Naukowe 

Epigrafików „Exploratio” oraz Koło Socjologów „CEDO”. W bieżącym roku akademickim 

rozpoczęło nieformalnie działalność Koło Naukowe Studentów Polonistyki. W marcu 2010 roku 

złożono wniosek o jego rejestrację. Celem kół naukowych jest budzenie zainteresowań naukowych 

wśród studentów, wdrażanie do pracy naukowej i badawczej, integracja środowiska studenckiego, 

pomoc w kształceniu itp. Cele te realizowane są poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami 

studenckimi, organizowanie warsztatów i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach 

naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych. 

Działalność naukowa  
Działalność naukowa zamiejscowego ośrodka dydaktycznego UMCS, jakim pozostaje Kolegium w 

Radomiu, z natury rzeczy ściśle wiąże się z badaniami naukowymi prowadzonymi, miedzy innymi, 

przez pracowników Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, co nie znaczy, że w Kolegium nie 

ma przejawów życia naukowego. Rozwija się ono we współpracy z miejscowymi instytucjami, 

głównie z Radomskim Towarzystwem Naukowym, Archiwum Państwowym i Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego, a zaowocowało między innymi organizacją, jak dotąd, siedmiu ogólnopolskich 

konferencji naukowych. Kolegium było współorganizatorem, w swojej siedzibie, wspólnie z 

Instytutem Filologii Polskiej UMCS, ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rewolucja lat 1905-1907. 

Literatura – publicystyka – ikonografia”, „Walery Przyborowski i Józef Brandt” oraz „Jacek 

Malczewski i symboliści” . Wraz z Instytutem Historii zorganizowano konferencję „Notariat i akta 

notarialne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, „Notariat na ziemiach polskich w XIX i XX 

wieku – ustawodawstwo, edukacja, piśmiennictwo” oraz „Między konstytucją Nihil novi a 

ustawodawstwem nowoczesnej demokracji”. W przygotowaniu jest kolejna ogólnopolska konferencja 

naukowa „Leśmian – nowoczesny i post-nowoczesny ”, zaplanowana na 27-28 maja 2010 r.  

Najważniejsze osiągnięcia  
• Stałe powiększanie — mimo trudności finansowych — zbiorów bibliotecznych. • Organizowanie 

konferencji naukowych, które aktywizują środowisko akademickie miasta, radomskich nauczycieli i 

studentów. • Zaangażowanie studentów filologii polskiej we współtworzenie samorządowego 

dwutygodnika „Etykieta” oraz ich współpraca z lokalnym środowiskiem dziennikarskim. • 

Zatrudnianie wielu pierwszych absolwentów, a nawet obecnych studentów, filologii polskiej ze 

specjalizacją redaktorsko-medialną w czasopismach i rozgłośniach radiowych, nie tylko w Radomiu. 


