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

Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku jest profesor zwyczajny 

doktor habilitowany Krzysztof Antoni Kuczyński.

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

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

www.pwsz.wloclawek.pl

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

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

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

Instytut Humanistyczny prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

• Filologia polska,
• Stosunki międzynarodowe,
• Zarządzanie i marketing.

Instytut Neofilologii prowadzi kształcenie na kierunku Filologia.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach.
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4. Określenie specjalności prowadzonych w ramach kierunków studiów.

I. Kierunek: Filologia
   
1. Specjalność: Filologia angielska 
    Specjalizacja: nauczycielska 

2. Specjalność: Filologia germańska 
    Specjalizacja: nauczycielska 

II. Kierunek: Filologia polska 

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

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

3. Specjalizacja: dziennikarska 

III. Kierunek: Stosunki międzynarodowe 

IV. Kierunek: Zarządzanie i marketing 

1. Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 

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

Uczelnia nie prowadzi studiów podyplomowych.

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

Wysokość opłat za jeden semestr studiów na studiach niestacjonarnych 
w roku akademickim 2005/2006

Kierunek/specjalność
I rok II rok III rok

za semestr za semestr za semestr
Filologia angielska 1850 1850 1850
Filologia germańska 1850 1850 1850
Filologia polska 1500 - -
Stosunki międzynarodowe 1650 1650 1650
Zarządzanie małym 
i średnim przedsiębiorstwem 1700 1700 -
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Wysokość opłat za jeden semestr studiów na studiach niestacjonarnych

w roku akademickim 2006/2007 określa poniższa tabela:

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

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

1450
-

1700

Informatyka w zarządzaniu 1600

7. Opis  bazy  materialnej  z  uwzględnieniem  danych  adresowych  i  kubatury 

poszczególnych budynków na koniec 2005 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku posiada następujące nieruchomości:

1. Piętrowy  budynek  dydaktyczny  o  powierzchni  2455m2  wraz  z  salą  gimnastyczną 
i zapleczem  o  powierzchni  użytkowej  604,21m2  położony  we  Włocławku  przy 
ul. Obrońców Wisły 1920 r. nr 21/25. Na powierzchnię użytkową składa się:
− 9 sal dydaktycznych,
− 28 pokoi mieszkalnych 2 osobowych (internat),
− 2 pokoje gościnne dla wykładowców,
− biblioteka i czytelnia,
− 6 pokoi administracji szkoły
− sala gimnastyczna 15 x 25 m (możliwość wykorzystania sali jako auli wykładowej,
− siłownia.
Budynek przejęto wraz z wyposażeniem.

2. W  ramach  posiadanych  środków  własnych  zmieniono  sposób  użytkowania 
pomieszczeń w budynku przy ul. Mechaników 3 na funkcję dydaktyczną. Na dwóch 
piętrach budynku o powierzchni 2.200m2 powstały: 
- dwie aule wykładowe na 187 osób każda,
- 6 sal wykładowych na 35 osób każda,
- 7 pokoi dla wykładowców i gościnnych.

Budynek  został  przygotowany  dla  osób  niepełnosprawnych,  wyposażony  w  urządzenia 
multimedialne i szerokopasmową sieć komputerową.
Poza tym, czteropiętrowy budynek o powierzchni całkowitej 5548,30m2 posiada:

− bibliotekę uczelnianą,
− czytelnię,
− 14 sal dydaktycznych,
− pracownię komputerową,
− 7 pomieszczeń administracji,
− 1 pomieszczenie baru,
− 1 pomieszczenie kiosku.
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Nowy  obiekt  dydaktyczny  obiektu,  mieszczący  się  przy  ul.  3-go  Maja  17, 
o pow. 1.162,20m2, w którym znajdują się:

- aula na 128 osób,
- sala wykładowa na 48 osób,
- 5 sal wykładowych na 35 osób każda.
Budynek wyposażony jest w urządzenia dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 

multimedialne i szerokopasmową sieć komputerową.

Rektorat  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  we  Włocławku  o  kubaturze 
9391.00m3, powierzchni zabudowy 926,23m2 i powierzchni użytkowej 1470,18m2 jest 
remontowany,  zagospodarowano  część  Rektoratu  zwaną  Oficyną,  w  której 
znajdują się:

 9 pokoi administracyjnych,
 1 pokój socjalny,
 2 toalety.

Końcowy termin realizacji inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2006 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku posiada również dwupiętrowy 
budynek dydaktyczno-administracyjny o powierzchni 1014,8m2 przy ul. Toruńskiej 30, który 
od 01.12.2005 roku jest wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. 

Budynek ten posiada:
− 6 sal dydaktycznych, 4 sale seminaryjne
− aula,
− pokój wykładowców,
− pokój gościnny,
− pokoje administracji szkoły.
− pracownia komputerowa

Budynek nie posiada wyposażenia.
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