Wydział Prawa I Nauk Społecznych
Instytut Nauk Prawnych
W ramach Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni pracownicy Instytutu Nauk Prawnych
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podejmują
wymienione niżej działania kreujące dobre praktyki we współpracy z otoczeniem społecznym,
gospodarczym i instytucjami wymiaru sprawiedliwości i administracją publiczną oraz organizacjami
pozarządowymi. Wymienione działania wpisują się w następujące obszary wskazane w SOU:
I.

Zrównoważony rozwój

II.

Kształtowanie wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego

III.

Wspieranie wartości akademickich i tworzenie nowych idei

IV.

Rozwój kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność
działalności i innowacyjność

1. Wznowienie postępowania administracyjnego – projekt badawczy
W ramach współpracy z administracją publiczną Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o
Administracji Instytutu Nauk Prawnych nawiązał współpracę ze Związkiem Powiatów Polskich, na
zlecenie którego pracownicy zakładu rozpoczęli prace badawcze na temat wznowienia postępowania
administracyjnego.

Mając poparcie Związku Powiatów Polskich, pracownicy zakładu prowadzą

szeroko zakrojone badania ankietowe w wybranych starostwach powiatowych. Pracownicy zwracają
się z ankietą adresowaną do zatrudnionych w nich urzędników zajmujących się orzecznictwem
administracyjnym aby uzyskać wiedzę na temat konkretnych problemów, które występują w związku
ze stosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego o wznowieniu postępowania.
W ten sposób praca badawcza będzie odpowiadać na potrzebę praktyki administracji publicznej i
usprawni prace administracji. Efektem prac będzie raport, który zostanie przekazany do starostw
powiatowych objętych projektem badawczym i monografia naukowo-popularyzatorska przeznaczona
dla szerokiego grona adresatów: palestry, nauczycieli akademickich, pracowników urzędów
administracji publicznej oraz do studentów kierunków prawo i administracja.

2. Projekt badawczy: Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną.
Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych w roku akademickim
2018/2019 zrealizował projekt badawczy pt.: Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację

publiczną, w ramach którego pracownicy Zakładu przeprowadzili analizę procedur załatwiania
fundamentalnych spraw gospodarczych przez organy administrację publiczną. Rezultatem badań jest
monografia A. Żywicka, L. Bielecki, Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną,
Warszawa 2020. Monografia stanowi przewodnik praktyczny dla osób planujących rozpocząć
działalność gospodarczą oraz dla podmiotów rozpoczynających samodzielną karierę biznesową.

3. Studencka Klinika prawa
W 2020 r. w ramach Instytutu Nauk Prawnych zostanie uruchomiona studencka poradnia
prawna, w ramach której studenci kierunków prawo i administracja osiągający najlepsze wyniki w
nauce będą udzielali nieodpłatnych porad prawnych dla społeczeństwa

Kielc i województwa

świętokrzyskiego. Porady będą w pierwszej kolejności udzielane osobom najmniej zamożnym zgodnie
z polityką równych szans. Studenci przed rozpoczęciem działalności będą odbywać szkolenia
opiekunów kliniki, którymi będą pracownicy Instytutu Nauk Prawnych, którzy jednocześnie będą
sprawowali stałą opiekę merytoryczna nad studentami.

4. Studenckie Centrum Mediacji Instytutu Nauk Prawnych UJK
Od 2020 r. w ramach Instytutu Nauk Prawnych zostanie uruchomione Centrum Mediacji w
ramach którego aktywnością będą się wykazywać studenci kierunków: prawo, administracja,
zarzadzanie. Studenci w warunkach rzeczywistych będą ćwiczyć i doskonalić kompetencje społeczne
zdobyte podczas studiów: asertywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prawidłowego
konstruowania nieagresywnych i obiektywnych wypowiedzi, formułowania logicznych, klarownych
wniosków, umiejętności łagodzenia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Centrum będzie
świadczyło pomoc osobom indywidualnym jak również przedsiębiorcom w rozwiazywaniu sytuacji
konfliktowych.

Studenci będą prowadzili mediacje pod kierunkiem opiekunów nauczycieli

akademickich Instytutu Nauk Prawnych/profesjonalnych mediatorów.

5. Konstruowanie

programów

studiów

z

uwzględnieniem

zdiagnozowanych

potrzeb

interesariuszy zewnętrznych i potrzeb obywateli
Programy studiów kierunków: prawo, administracja i kryminologia podlegają bieżącej ewaluacji
pod kątem potrzeb rynkowych i wymagań stawianych prawnikom-absolwentom prawa, oczekiwań
przedsiębiorców, sądów, organów administracji. Komisje ds. jakości kształcenia weryfikują programy
studiów i dostosowują treść poszczególnych przedmiotów, tak aby jak najpełniej wpisywała się w
aktualne potrzeby rynku pracy. Jako przykład można podać następujące przedmioty, wprowadzone
do programu studiów, po analizie potrzeb wynikających z praktyki adwokackiej/radcowskiej: tryby

nadzwyczajne, postępowanie dowodowe w procesie cywilnym, postepowanie dowodowe w procesie
karnym, prawo karne gospodarcze.

6. Cykliczne konferencje naukowe
Wydarzenia organizowane przez pracowników Instytutu Nauk Prawnych mają na celu
popularyzowanie i rozwijanie badań naukowych, wspieranie wartości akademickich i tworzenie
nowych idei oraz nawiązywanie i pogłębianie współpracy ze środowiskiem akademickim oraz
interesariuszami zewnętrznymi nie tylko w kraju ale również w przestrzeni międzynarodowej:


Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Prawom Człowieka- Organizowana od
dwunastu lat pod kierownictwem Pana Prof. Dr hab. Jerzego Jaskierni – Dziekana Wydziału Prawa
i Nauk Społecznych UJK w Kielcach. Jest to prestiżowe wydarzenie naukowe o zasięgu
międzynarodowym, skupiające szerokie grono doskonałych i uznanych w kraju i za granicą
przedstawicieli

nauki:

prawników,

politologów,

specjalistów

z

zakresu

stosunków

międzynarodowych i dyplomacji, przedsiębiorców, przedstawicieli palestry, polityków, z kraju i z
zagranicy. Owocem konferencji są ukazujące się co roku w kilku tomach doskonałe monografie
stanowiące zbiory opracowań naukowych uczestników wydarzenia, powstałe pod wpływem
inspiracji uzyskanych w toku obrad i wymiany poglądów. Monografie stanowią dorobek nauki i
praktyki stosowania prawa, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Wydarzenie jest również
okazja do prezentacji dorobku doktorantów i studentów UJK.


Konferencja: działalność gospodarcza. Cykliczne wydarzenie organizowane od 2 lat przez
pracowników Instytutu Nauk Prawnych poświęcone prawnym, ekonomicznym i społecznym
aspektom działalności gospodarczej w Polsce i w Europie. Wydarzenie skupia co roku
kilkudziesięciu przedstawicieli nauki, biznesu i organów administracji publicznej. Adresowane jest
również do studentów wszystkich kierunków prowadzonych w UJK. Zorganizowane jako
platforma wymiany myśli i poglądów przedstawicieli nauki, świata polityki i biznesu na temat
warunków prowadzenia biznesu w Polsce i Europie z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

7. Komentarze praktyczne do ustaw i monografie praktyczne.
Pracownicy

Instytutu Nauk Prawnych są autorami i współautorami projektów badawczych

skierowanych do instytucji wymiaru sprawiedliwości: sądów, prokuratury, do palestry, pracowników
jednostek administracji publicznej: komentarzy ustaw. Są to wartościowe pozycje stanowiące pomoc
w bieżącej praktyce orzeczniczej, przygotowywaniu pism procesowych, rozstrzyganiu spraw
administracyjnych.


Konstytucja Biznesu. Komentarz do ustaw z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, Ustawy
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji

Przedsiębiorców, Ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawy o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, L. Bielecki, J. Gola, K. Horubski, K.
Kokocińska, E. Komierzyńska-Orlińska, P. Ruczkowski, M. Wierzbowski A. Żywicka, (red. M.
Wierzbowski), Warszawa 2019,


Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11 , Red. prof. Tadeusz Smyczyński
, współautor: dr hab. Janusz Gajda, prof. Mirosław Nazar, prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska,
prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. Wanda Stojanowska, Warszawa.

Katedra Ekonomii i Finansów
Poszerzanie programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych

- w programie studiów I stopnia, na kierunku Ekonomia wprowadzono wykłady i ćwiczenia z zakresu
etyki w działalności gospodarczej w wymiarze 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.
W ramach tych zajęć omawiane są następujące bloki tematyczne: Etyka życia gospodarczego. Etyka w
zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stres zawodowy, wypalenie zawodowe, ocena pracowników w
przedsiębiorstwie,

rozwiązywanie

dylematów

etycznych.

Etyka

posiadania.

Społeczna

odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kodeksy firm. Koncepcja interesariuszy. Etyka w zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Etos współczesnego menedżera. Etyka zawodowa. Zawody zaufania społecznego.
Patologie gospodarcze (korupcja, nepotyzm, dyskryminacja na rynku pracy, lobbing, mobbing,
szpiegostwo gospodarcze, nieuczciwa konkurencja i praktyki monopolistyczne). Odpowiedzialność
przedsiębiorstwa za środowisko naturalne. Problemy etyki biznesu w dobie regionalizacji, integracji i
globalizacji gospodarki.

- w programie studiów I stopnia, na kierunku Ekonomia wprowadzono wykłady i ćwiczenia z zakresu
zrównoważonego rozwoju w wymiarze 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.
W ramach tych zajęć omawiane są następujące bloki tematyczne: Pojecie zrównoważonego rozwoju.
Istota zrównoważonego rozwoju. Teoretyczne podstawy zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki
zrównoważonego rozwoju. Administracja publiczna a zrównoważony rozwój. Konkurencyjność a
zrównoważony rozwój. Polityka zrównoważonego rozwoju. Programowanie zrównoważonego

rozwoju. Strategie zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Polityka
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Polityka zrównoważonego rozwoju miast i regionów.
Polityka zrównoważonego rozwoju Polski. Europejska polityka zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego

- w programie studiów I stopnia, na kierunku Finanse i rachunkowość wprowadzono zajęcia z zakresu
etyki biznesu (w wymiarze 15 godz. wykładu) oraz z etyki w administracji publicznej (w wymiarze 15
godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń)
W ramach etyki biznesu omawiane są następujące bloki tematyczne:
Obszar zainteresowania etyki. Etyka ogólna - nauka i filozofia moralności. Wprowadzenie do etyki
biznesu. Przedmiot i zakres badań i analiz. Etyka a prawo. Wybrane teorie etyczne. Typologia teorii
etycznych. Podstawowe kierunki etyczne (konsekwencjalizm i deontologizm). Etyka stosowana problemy moralne życia codziennego. Etyka pracy. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego. Istota i
zakres „przywództwa etycznego" w biznesie. Etyczne aspekty konkurencji. Etyka w marketingu i
reklamie. Etyka biznesu wobec patologii życia społecznego i gospodarczego. Zjawisko korupcji.
Praktyki monopolistyczne i zjawisko nieuczciwej konkurencji - ustawa antymonopolowa i
antykorupcyjna. Lobbing i bullying. Etyka w praktyce życia gospodarczego. Dobra firma i jej
znaczenie. Uwarunkowania etyki biznesu, etyka zawodowa, programy i kodeksy etyczne, obszary
działań etycznych w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu CSR. Strategia społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Ekologiczne aspekty w działalności firmy: interes firmy a interes

społeczny. Inicjatywy dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw precyzujące
wymagania wobec biznesu. Ocena zachowań etycznych organizacji. Etos człowieka biznesu; etyka
ogólna a zawodowa, status etycznych kodeksów zawodowych w działalności biznesowej. Etyka i
etykieta w biznesie, znaczenie współczesnych różnic kulturowych w realizacji celów (w aspekcie
skuteczności działania).

W ramach etyki w administracji publicznej omawiane są następujące bloki tematyczne:
Obszar zainteresowania etyki. Etyka ogólna - nauka i filozofia moralności. Zagadnienia teoretyczne:
moralność a etyka; etos i etyka; korelacja prawa, moralności i etyki. Pragmatyka zawodowa i etyka.
Istota, geneza i funkcje etyki zawodowej. Wartości i standardy etyczne zawodu – ujęcie
metodologiczne. Rola i funkcje zawodowych kodeksów etycznych w administracji publicznej. Prawo
do dobrej administracji w europejskich i polskich standardach. Przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w
administracji publicznej. Wybrane patologie: korupcja; letaprywacja; niekompetencja; mobbing;
biurokratyzacja; bullying. Wybrane teorie etyczne. Typologia teorii etycznych. Podstawowe kierunki
etyczne (konsekwencjalizm i deontologizm). Etyka stosowana - problemy moralne życia

codziennego. Etyka pracy. Pojęcie zawodu zaufania publicznego.Etyka zawodowa – deontologia
zawodowa. Służba publiczna w Polsce i w innych krajach europejskich. Standardy etyczne służby
publicznej w polskim prawie. Kodeks Etyki Służby Cywilnej – status formalny i treść. Etyczne
standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej.

- w programie studiów II stopnia, na kierunku Finanse i rachunkowość wprowadzono zajęcia z
zakresu raportowania społecznej odpowiedzialności CSR (w wymiarze 25 godz. wykładu i 20 godz.
ćwiczeń)*
W ramach raportowania społecznej odpowiedzialności CSR omawiane są następujące bloki
tematyczne:
Pojęcie i podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Raportowanie działalności
odpowiedzialnej. Komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami. Raportowanie społeczne.
Raportowanie

zintegrowane.

Dyrektywa

2014/95/UE.

Standardy

wdrażania

społecznej

odpowiedzialności przedsiębiorstw. Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zasady ustanowione podczas obrad
Okrągłego Stołu w Caux. Standardy AA 1000, SA 8000
Wytyczne Global Reporting Initiative United Nations Global Compact.Norma ISO 26000.

*

wniosek o uruchomienie złożony do MNiSW w 2020 roku.

Prowadzenie dialogu z interesariuszmi na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności
uczelni oraz informaowanie o jej rezultatach

Pracownicy Katedry Ekonomii i Finansów są również otwarci na dialog z interesariuszami
zewnętrznymi w kwestii kształcenia zgodnie z potrzebami społeczeństwa i rynku. W tym celu, w
odpowiedzi na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
uruchomiono w roku akademickim 2019/2020 na studiach I stopnia, na kierunku Ekonomia ścieżkę
kształcenia w zakresie ekonomii społecznej.

Podejmowanie badan naukowych i prac wdrożeniowych, które w ramach partnerstwa z innymi
ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i
organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów
społecznych.

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii i Finansów niejednokrotnie dotyczą
kwestii i problemów społecznych, takich jak bezrobocie, zrównoważony rozwój, nierówności
dochodowe, czy dyskryminacja na rynku pracy, co przyczynia się do rozwiązywania problemów
społecznych. W tym zakresie Pracownicy Katedry Ekonomii i Finansów ściśle współpracują z wieloma
organizacjami rządowymi i pozarządowymi, między innymi z

Urzędem Marszałkowskim

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), który posiada
bogatą wiedzę na ten temat.

Katedra Zarządzania
Odniesienie do punktów Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni:

Ad. 2) Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu
wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury
pracy.
Punkt ten realizowany jest poprzez działalność kół naukowych funkcjonujących w Katedrze
Zarządzania, czyli SKN Lider oraz SKN Aktywator. W latach 2018-2019 działalność ta obejmowała
m.in. następujące aktywności:
•

„Gra o Karierę” (04.2018 r.) – trzydniowy cykl wydarzeń zorganizowanych przez Akademickie

Biuro Karier, skupiający się na poszerzaniu relacji studentów i potencjalnych pracodawców. Studenci

Kół brali czynny udział w tym wydarzeniu jak również pomagali w jego organizacji. Pierwszego dnia
odbyły się Warsztaty Motywujące, których celem było doskonalenie umiejętności studentów w
zakresie autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Kolejny dzień upłynął na
Kawiarenkach Biznesowych, które były spotkaniami z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw.
Dzień ostatni to Targi Pracy, na których również Koła Naukowe miały własne stoiska. Studenci mogli
spotkać się z przedstawicielami Kół i zapoznać się z ich działalnością i planami.
•

XI Akademia Młodego Inwestora (04.2018 r.) – wydarzenie, w ramach którego odbyły się

warsztaty dotyczące m.in. technik inwestowania. Prowadził je dyrektor Domu Maklerskiego Banku
Ochrony Środowiska - Pan Witold Zajączkowski.
•

Szkolenie "Trendy Startupowe czyli jak budować własną firmę?’’ (04.2018 r.) – szkolenie

wyjaśniające m.in. jak poprowadzić firmę w ramach innowacyjnego programu zakładania i rejestracji
firmy bez ZUS, w którym brali udział studenci zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej.
•

Spotkanie w ramach programu Erasmus+ (05.2018 r.) – Koła Naukowe prezentowały swoją

działalność i osiągnięcia na spotkaniu zrealizowanym w ramach programu Erasmus + z Panią Profesor
z Gruzji, która podczas wspólnych rozmów przedstawiła system edukacji w Gruzji. Na spotkaniu
obecne były również inne Koła z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.
•

I Kongres Edukacji Przyszłości (3-4.10.2018 r.) – wydarzenie zorganizowane w Kielcach przez

Kuratorium Oświaty, w których udział brała liczna grupa studentów z SKN Lider i SKN Aktywator.
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat innowacyjnych metod nauczania, sytuacji polskiego
systemu edukacji oraz potrzeby jego zmian.
•

Warsztaty z cyklu „Sukces jest kobietą” (17.10.2018 r., 28.11.2018 r. oraz 13.12.2018 r.)

warsztaty zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier (ABK), dotyczące tematyki z zakresu
rozwoju osobistego, asertywności, perspektyw rozwoju kariery, w których brali udział studenci SKN
Lider oraz SKN Aktywator.
•

„Toastmasters Kielce” (11.2018 r. - 04.2019 r.) – Toastmasters to międzynarodowa

organizacja zrzeszająca mówców, w ramach której odbywają się cotygodniowe spotkania, na których
m.in. członkowie Kół Naukowych mogli nabywać umiejętności niezbędne w zakresie mów
motywacyjnych, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem. Regularna praca (przez 5
miesięcy) w Regionalnym Centrum Wolontariatu przyniosła zadowalające efekty.
•

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego (15.11.2018 r.) –

wydarzenie zorganizowane przez ABK, podczas którego można było zapoznać się z procesami
rekrutacyjnymi w CBA oraz ogólnymi informacjami na temat funkcjonowania jednostki.
•

Warsztaty „Jak koordynować z sukcesem?” (27.11.2018 r.) – warsztaty prowadzone przez

Panią Marlenę Krzos – absolwentkę 1. edycji programu „Liderzy dla młodzieży”, podczas których

uczestnicy uczyli się, w jaki sposób zarządzać projektami. Każdy z uczestników sprawdził się m.in. w
teście osobowości, którego wyniki pokazywały, nad jakimi cechami należy pracować.
•

„Jak podejmować trudne decyzje w trudnych momentach” (28.11.2018 r.) – spotkanie z

Panem Karolem Bieleckim. W trakcie prelekcji były reprezentant Polski w piłce ręcznej opowiadał o
kluczowych działaniach i ich skutkach podjętych w trakcie kariery piłkarskiej, jednocześnie motywując
zgromadzonych studentów.
•

Warsztaty „Pisanie bez tajemnic” (cz. I) (01.2019 r.) - wykład z cyklu wydarzeń pt. „Pisanie bez

tajemnic”. Celem wydarzenia było wprowadzenie studentów do tematu pisania prac licencjackich,
magisterskich i artykułów naukowych.
•

Warsztaty „Myślenie wizualne” (16.01.2019 r.) – warsztaty prowadzone przez Panią Doktor

Joannę Rudawską z Kieleckiego Parku Technologicznego, w trakcie których, przedstawiono teorię
tzw. Visual Thinking, a także przeprowadzono ćwiczenia pobudzające kreatywność studentów w życiu
codziennym.
•

X Turniej Charytatywny pamięci Izy Domagały – „Jesteśmy, by zmieniać życie!” (17.02.2019 r.)

– w grupie ponad 30 wolontariuszy najsilniej reprezentowaną jednostką był SKN Lider i SKN
Aktywator. Dzięki zaangażowaniu w organizację Turnieju oraz pomoc w trakcie wydarzenia udało się
zebrać 11 250 złotych na leczenie 12-letniego Piotrusia Turka chorującego na białaczkę
limfoblastyczną.
•

Warsztaty „Zarządzanie sobą w czasie z firmą Cersanit S.A.” (12.03.2019 r.) – dwie studentki z

SKN Lider zakwalifikowały się do 10-osobowej grupy wyróżnionych osób, dla których firma Cersanit
przeprowadziła zamknięte warsztaty praktyczne z organizacji czasu.
•

„Świętokrzyska Republika Studencka” (20.03.2019 r.) – liderzy kół studenckich, organizacji

młodzieżowych oraz przedstawiciele samorządów spotkali się w marcu, aby stworzyć projekt, który
ma na celu poprawić aktywność młodzieży w regionie Kielc. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski, obecni była również dyrektor
Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – p. Ewa Kapel – Śniowska.
•

Warsztaty „Pisanie bez tajemnic” (cz. II) (1.04.2019 r.) – warsztaty praktyczne z cyklu

wydarzeń pt. „Pisanie bez tajemnic”. Uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę na temat obsługi
Microsoft Word i Microsoft Excel, a przede wszystkim prawidłowego zastosowania podstawowych
wymogów w pracach dyplomowych i artykułach naukowych.
•

XVI Edycja „Festiwalu BOSS” (8-10.04.2019 r.) – możliwość uczestniczenia oraz wystawienia

stoiska na 3-dniowym wydarzeniu biznesowo-edukacyjnym Festiwal BOSS. Wydarzenie było
zorganizowane przez Ogólnopolską Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. W wydarzeniu
wystąpiło 10 prelegentów z całej Polski, w tym m.in. Krzysztof Sarnecki z firmy QuestEnglish. Owocne
3 dni przyniosły naszym studentom nie tylko praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej

działalności, ale również możliwość wypromowania Kół przed prawie 400-osobową grupą
uczestników.
•

„II Akademickie Targi Pracy” (11.04.2019 r.) – promocja i popularyzacja działalności Kół

Naukowych.
•

„Krew darem życia – akcja honorowego oddawania krwi” (9.05.2019 r.) – Koła Naukowe wraz

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowały akcję oddawania krwi na
Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Dzięki naszym staraniom finalnie udało się pobrać
krew od 36 osób.
•

Warsztaty „Ucz się skutecznie” (22.05.2019 r.) – warsztaty prowadzone przez Panią Dorotę

Nawrotek z Obszaru Rozwoju, podczas których uczestnicy poznali m.in. techniki umożliwiające
efektywniejszą naukę.
•

Warsztaty „Rodzaje oporów i sposoby na radzenie sobie z nimi” (29.05.2019 r.) – warsztaty

prowadzone przez Panią Doktor Annę Sabat. Pani Doktor, będąca specjalistką m.in. od budowania
zespołu oraz zarządzania projektami w organizacjach, zapoznała uczestników warsztatów z
technikami niwelacji konkretnych rodzajów stawianego oporu.
•

Warsztaty „Umiejętności miękkie – poznaj siebie!” (30.05.2019 r.) – warsztaty stworzone we

współpracy z Studenckim Kołem Naukowym i Dyskusyjnym „Strefa Twórczych Dyskusji”, w trakcie
których uczestnicy pogłębili wiedzę m.in. z zakresu umiejętności miękkich, organizacji miejsca pracy
oraz podziału zadań w grupie.
•

VII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Ekonomia i Zarządzanie we

współczesnym świecie” (14.06.2019 r.) – coroczna konferencja naukowa organizowana przez SKN
Lider, skupiająca środowisko studencko-doktoranckie z ośrodków akademickich z całej Polski.
Efektem końcowych konferencji było wydanie monografii pt. „Ekonomia i zarządzanie we
współczesnym świecie” pod redakcją Pauliny Kozieł i Agnieszki Rozwadowskiej.
•

Jak co roku studenci z SKN Lider i SKN Aktywator czynnie uczestniczyli w licznych

konferencjach naukowych (np. Konferencja Naukowa ,,Współczesne wyzwania rynku pracy – nurty
badań i praktyki zarządzania” – 27.03.2019 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Badania
Naukowe w Teorii i Praktyce” – 22.05.2019 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o
Zdrowiu w Teorii i Praktyce” – 5.06.2019 r., Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania Polski w
Europie: Polska w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego” – 11.06.2019 r., VII
Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Ekonomia i Zarządzanie we współczesnym
świecie” – 14.06.2019 r.) oraz opublikowali wiele artykułów naukowych w recenzowanych
czasopismach i monografiach.

Ad. 4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
Na kierunkach prowadzonych przez Katedrę Zarządzania wprowadzono następujące przedmioty:
Logistyka studia I stopnia: Etyka zawodowa
Zarządzanie studia I stopnia: Etyka zawodowa
Zarządzanie studia II stopnia: Etyka w zarządzaniu

Ad. 6) Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi
ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i
organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów
społecznych.
Na zlecenie przedsiębiorstwa GLF Mielec Polska sp. z o.o., ul. COP 3, 39-300 Mielec pracownik
Katedry Zarządzania prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz sporządził opinię o innowacyjności
opakowania o mieszanej konstrukcji tj. stal oraz drewno, mającego umożliwić potencjalnym klientom
wielokrotne użytkowanie z możliwością samodzielnego złożenia.
Pracownik Katedry Zarządzania dr Jarosław Przybytniowski jako ekspert dla BCO Biura Doradztwa
Biznesowego mieszczącego się w Kielcach przy ul. IX Wieków 8/29, dokonał ekspertyz dotyczących
stopnia innowacyjności systemu zgrzewającego BMN 1600 typu U-liner, Firmy MACTEC
Maschinenbau GmbH (Niemcy) oraz maszyny Reno-Tec formowania wkładów foliowych do bigbagów pod katem oceny idei i innowacyjności technologii.
7) Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i
wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
Realizowane jest to poprzez udział pracowników Katedry Zarządzania w projektach badawczych:
Prof. UJK dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
1. Projekt badawczy międzynarodowy realizowany w oparciu o Umowę o współpracy zawartą
w dniu 01.06.2018 między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach i
University of Ruse “Angel Kanchev” (URAK), The Faculty of Business and Management
(01.06.2018 - 28.02.2019); Rola w projekcie: instytucjonalny koordynator projektu.
2. Projekt badawczy międzynarodowy „The intergenerational family businesses as a stress
management instrument for entrepreneurs” realizowany w ramach konsorcjum
badawczego tworzonego przez naukowców reprezentujących następujące instytucje
naukowo-badawcze: Tirana University (Albania); Svishtov Academy of Economics,

University of Ruse “Angel Kanchev”, Shumen University, Technical University, Varna
University of Economics, Sofia University (Bulgaria); Jan Kochanowski University in Kielce;
Kielce Technological Park (Poland); West University of Timisoara; Timishoara Politehnica
University, Resita University (Romania); Orel State University, Sochi State University,
Moscow State University (Russia); University of Belgrade (Serbia); Bukhara EngineeringTechnological

Institute (Uzbekistan)

(01.09.2018-31.08.2020).

Rola

w

projekcie:

instytucjonalny koordynator projektu.
Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
1)

Projekt badawczy międzynarodowy realizowany w oparciu o Umowę o współpracy zawartą
w dniu 01.06.2018 między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
i University of Ruse “Angel Kanchev” (URAK), The Faculty of Business and Management
(01.06.2018 - 28.02.2019); Rola w projekcie: wykonawca.

2)

Projekt badawczy międzynarodowy „The intergenerational family businesses as a stress
management instrument for entrepreneurs” realizowany w ramach konsorcjum
badawczego tworzonego przez naukowców reprezentujących następujące instytucje
naukowo-badawcze: Tirana University (Albania); Svishtov Academy of Economics, University
of Ruse “Angel Kanchev”, Shumen University, Technical University, Varna University of
Economics, Sofia University (Bulgaria); Jan University Kochanowski in Kielce; Kielce
Technological Park (Poland); West University of Timisoara; Timishoara Politehnica
University, Resita University (Romania); Orel State University, Sochi State University,
Moscow State University (Russia); University of Belgrade (Serbia); Bukhara EngineeringTechnological Institute (Uzbekistan) (01.09.2018-31.08.2020). Rola w projekcie: wykonawca.

Dr Joanna Rudawska
1) 08.2018 – nadal – udział w międzynarodowym projekcie badawczym INTERGEN (01.09.2018 –
31.08.2020), The intergenerational family businesses as a stress management instrument for
entrepreneurs, ilościowe badanie empiryczne studentów dotyczące nastawienia firm rodzinnych
(http://intergen-theory.eu/index.html#)

Współpraca

międzynarodowa

z

koordynatorem

Uniwersytetem "Angel Kanchev" Ruse z Bułgarii, uniwersytetami z Rumunii, Rosji, Uzbekistanu,
Serbii i Albanii, efekt raport.
2) Ilościowe badania empiryczne realizowane na firmach w Polsce oraz w Bułgarii, we współpracy z
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

oraz Uniwersytetem w Ruse "Angel Kanchev" z Bułgarii, Wydział Biznesu i Zarządzania. Badania
realizowane w okresie 1.06-31.08.2018, wynik – artykuły.
3) 1.1.2018 – nadal - Ekspert w projekcie, kierownik projektu międzynarodowego Erasmus+,
International Technology Transfer Academy; opracowanie identyfikacja potrzeb szkoleniowych
działów transferu technologii uniwersytetów i parków technologicznych z Turcji, Słowenii,
Chorwacji, Bułgarii i Polski, opracowanie kursu szkoleniowego e-learningowego dot. innowacji,
ośrodków wsparcia.

Dr Jarosław Przybytniowski
Świadomość ekorozwoju determinantą innowacyjności na przykładzie Centralnego Okręgu
Przemysłowego oraz regionu Badenii-Wirtembergii; Czas trwania: 01.01.2016 – 31.12.2019;
Kierownik projektu (Nr 614655);

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Odniesienie do treści deklaracji

Podejmowane dobre praktyki

1

Ankietyzacja połączona z omówieniem jej efektów

Pielęgnowanie
zapisanych

wartości

m.in.

w

akademickich podczas ogólnych zebrań pracowników ISMiPP.

„Kodeksie

Etyki Indywidualne rozmowy z pracownikami których

Pracownika Naukowego”, w szczególności: dotyczą uwagi dotyczące m.in. sumienności,
sumienność

obiektywizm,

niezależność, transparentności, rzetelności realizowanych zajęć.

otwartość i przejrzystość
2

Cykliczna organizacja spotkań otwartych (zwłaszcza

Kształtowanie społecznych i obywatelskich dla
postaw

przyszłych

elit

młodzieży

szkół

średnich)

w

ramach

sprzyjających Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Druga edycja

budowaniu
otwartości

wspólnoty,
oraz

kreatywności, tego wydarzenia potwierdziła zasadność jego

komunikacji,

a

także formuły tzn. fakt uczestnictwa kilkuset osobowych

wrażliwości społecznej i kultury pracy.

grup audytoryjnych oznacza afektywność działań w
zakresie budowania wspólnoty oraz realizacji idei
Uniwersytetu otwartego

3

Cykliczne seminaria Kieleckiego Oddziału PTNP na

Upowszechnianie

idei

równości, które oprócz pracowników zapraszani są studenci

różnorodności, tolerancji oraz respektowanie (a zwłaszcza przedstawiciele Kół naukowych)
i chronienie prawa człowieka w odniesieniu i w ramach których omawiane są tematy aktualnie
do całej społeczności akademickiej i jej prowadzonych zadań m.in. w zakresie ochrony
otoczenia.

praw

człowieka, idei otwartości oraz trans

kulturowości

(wykaz

i

tematy

spotkań

w archiwum ISMiPP). Organizacja wykładów
otwartych

w

ramach

Świętokrzyskiego

Uniwersytetu III Wieku. Działalność publicystyczna
pracowników ISMiPP
4

Wprowadzenie do programu studiów II stopnia na

Poszerzanie

programów

nauczania

o kierunku

Stosunki

zagadnienia z zakresu etyki i społecznej przedmiotów

międzynarodowe

takich

jak:

nowych

„Empowerment

w

odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego działalności społecznej”, „Techniki prezentacji i
rozwoju i innowacji społecznych.

wystąpień publicznych”,
społecznych”,

„Psychologia zachowań

„Gender

Studies”,

„Kultura

polityczna we współczesnym świecie” i inne
6

Między uczelniane projekty badawcze połączone

Podejmowanie badań naukowych i prac z publikacjami poświęcone aktualnym problemom
wdrożeniowych,
partnerstwa

które
z

w

innymi

ramach społeczno-politycznym oraz gospodarczym (m.in.
ośrodkami grant z udziałem uczestników z trzech ośrodków

akademickimi z całego świata, sektorem badawczych poświęcony problemom mniejszości
przedsiębiorstw, administracją publiczną i białoruskiej na Podlasiu)
organizacjami pozarządowymi przyczyniać
się

mogą

do

rozwiązywania

istotnych

problemów społecznych.
11

Podejmowanie dialogi z interesariuszami na etapie

Prowadzenie dialogu z interesariuszami na tworzenia wniosków o uruchomienie nowych

temat

priorytetów

polityki

społecznej kierunków studiów (wniosek o uruchomienie

odpowiedzialności uczelni oraz informacji o zarządzania w politykach publicznych, którego
jej rezultatach.

treści na każdym etapie poparte były konsultacjami
z otoczeniem zewnętrznym

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie włącza się w realizację idei Odpowiedzialności Społecznej
Uczelni poprzez badania koncentrujące się na następujących kluczowych obszarach:
1. Studia strategiczne, koncepcje, scenariusze, implementacja. Badania te służyć będą rozwojowi i
doskonaleniu systemu bezpieczeństwa narodowego.
2. Bezpieczeństwo

międzynarodowe

w

tym:

migracje,

zmiany

klimatyczne,

instytucje

bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka, prawa mniejszości etnicznych, terroryzm,
piractwo.
3. Instytucje bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, administracji
publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
4. Ekonomika bezpieczeństwa i myśl ekonomiczno-obronna, w tym rozwój potencjału
ekonomiczno-obronnego, aspekty przestrzenne i organizacyjne
5. Człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa, uwarunkowania społeczne i organizacyjne zapewnienia
bezpieczeństwa personalnego
Działania podejmowane w Katedrze odnoszą się do następujących punktów Deklaracji:
W odniesieniu do pkt 6:
6) „Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi
ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i
organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów
społecznych”.
W ramach konkursu NCN Opus 18 w Katedrze został złożony projekt p.t. Bezpieczeństwo społeczne
jako dobro publiczne. Administracja publiczna i organizacje pozarządowe w zapewnieniu

bezpieczeństwa wspólnotom lokalnym. Jako główną hipotezę wnioskowanego projektu przyjęto:
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego stanowi warunek dobrostanu społeczności lokalnych, a
zaangażowanie administracji publicznej i organizacji pozarządowych w budowanie dobrostanu może
poprawić efektywność podejmowanych działań i zapobiegać zagrożeniom w przyszłości. Obecnie
brak aktualnych badań terenowych nad bezpieczeństwem społecznym. W związku z tym istnieje
potrzeba określenia rzeczywistego stanu bezpieczeństwa społecznego w wymiarze lokalnym, by na
tej podstawie określić postrzeganie przez gospodarstwa domowe bezpieczeństwa a także
skonfrontować oczekiwania z działaniami administracji publicznej. W wyniku tego można będzie
stworzyć pożądany model bezpieczeństwa społecznego, w oparciu o kryterium sprawności,
skuteczności i celowości. Badania będą ̨ miały charakter jakościowy. Składać się ̨ będą ̨ z wytypowania
10 gmin o najniższym poziomie dochodów na mieszkańca oraz najniższym udziale dochodów
własnych oraz 10 gmin o najwyższym poziomie dochodów na mieszkańca oraz najwyższym udziale
dochodów własnych (badanie mieszkańców metodą ankietową). W dalszej części przebadane zostaną ̨
instytucje w tym: szkoły podstawowe – szkolnictwo powszechne, ochrona zdrowia – podstawowa
opieka zdrowotna, urzędy pracy – właściwe dla danej gminy, ośrodki pomocy społecznej oraz
organizacje pozarządowe. Badanie będzie dotyczyło zarówno procedur świadczenia usług publicznych
jak też kadry urzędniczej – wywiady z kadrą urzędniczą w obszarze świadczenia usług publicznych
oraz płaszczyzn współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe
badania jakościowe obejmować będą: 1) Badania ankietowe – 20 gmin prośba losowa obejmująca
ok.1% wszystkich mieszkańców gmin, z użyciem kwestionariusza ankiety. 2) Wywiady z urzędnikami
(wytypowana grupa z instytucji): szkoły, urzędy pracy, pomoc społeczna, ośrodki ochrony zdrowia. 3)
Badanie dokumentów – decyzji administracyjnych, dokumentów źródłowych w gminach. 4) Ocena
stanu instytucji (infrastruktury społecznej): edukacja, ochrona zdrowia, instytucje rynku pracy, pomoc
społeczna. Wnioski i rekomendacje stanowić będą ̨ wytyczne do modyfikacji działań administracji
publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Efektem będzie zaproponowanie modelu świadczenia usług publicznych służących zapewnieniu
bezpieczeństwa społecznego społeczności lokalnych.
W odniesieniu do pkt 2.
„2) Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty,
kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy”.
W przyszłym roku akademickim Katedra będzie organizatorem okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności
Pracownicy Katedry zaangażowani są w proces kształcenia studentów Kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe w tym w działalność Koła Naukowego MDB (Młodzi dla Bezpieczeństwa), gdzie
kształtowane są postawy patriotyczne, obywatelskie z zachowaniem szacunku dla różnorodności

W odniesieniu do pkt.4
„4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych”.
W katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu filozofii, migracji, bezpieczeństwa
społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego podczas których studenci uwrażliwiani są na kwestie
nierównomiernego dostępu do zasobów, poszanowania zasad etyki w prowadzeniu działalności
gospodarczej i konieczności bardziej zrównoważonego rozwoju
W odniesieniu do pkt.11
„11) Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności
uczelni oraz informować o jej rezultatach”.
W partnerstwie z Komendą Miejską Policji, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych NATO w
Kielcach konsultowane są programy kształcenia, planowane wspólne konferencje i seminaria, w
ramach których popularyzowane są działania służące społecznej odpowiedzialności uczelni – w tym
opracowywanie rozwiązań o charakterze aplikacyjnym służących poprawie bezpieczeństwa w
środowisku lokalnym

