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Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 
od 18 lat kształci studentów z Polski oraz 
innych krajów Europejskich. Między-
narodowy charakter społeczności aka-
demickiej, zarówno kadry dydaktycznej, 
jak i studentów sprawia, że WSH, jest 
uczelnią otwartą na dialog i współpra-
cę w wielokulturowym społeczeństwie 
Europy i świata. Jednym z pionów dzia-
łalności dydaktycznej są realizowane 
w WSH projekty badawcze o charakterze 
międzynarodowym, organizowane wy-
kłady międzynarodowe, prowadzenie na 
wybranych kierunkach studiów w języku 
angielskim.  Uczelnia uczestniczy w pro-
jekcie Erasmus+, zapewniając możliwość 
studiowania swoim studentom poza gra-
nicami Polski w ponad 180 uczelniach 
Europy. Studenci mają możliwość odby-
wania praktyk w ramach wymiany mię-
dzynarodowej oraz realizowania staży 
zawodowych.

Od 2014 roku Wyższa Szkoła Handlowa 
w Radomiu realizuje Międzynarodowy 
Projekt Badawczy dotyczący rozwijania 
i wdrażania w systemie szkolnictwa wyż-

szego, metod pracy dydaktycznej skon-
centrowanej na studencie. Anonsowany 
wyżej projekt jest realizowany w ramach 
Programu Erasmus+, wspólnie z Uczel-
niami Partnerskimi z Litwy i Słowenii. Ze 
Słowenii w projekcie bierze udział Mię-
dzynarodowa Szkoła Biznesu w Lublianie 
(International Business School). Trzecim 
partnerem w ramach projektu jest Litew-
ski Uniwersytet Nauk Stosowanych (Kau-
no Kolegia).

Realizacja projektu obejmuje przepro-
wadzenie szerokich badań w środowisku 
akademickim Słowenii, Litwy oraz Polski, 
dotyczących metod pracy dydaktycznej 
skoncentrowanej na studencie. W Polsce 
badaniami objęto grupę 300 nauczycieli 
akademickich z wielu ośrodków aka-
demickich, zarówno państwowych, jak 
i prywatnych. Litewski partner prze-
prowadził badania na próbie 200 osób 
w środowiskach naukowo – dydaktycz-
nych. Natomiast badania na terenie 
Słowenii objęły 100 nauczycieli akade-
mickich. Na bazie zebranego materiału 
empirycznego oraz badań literaturowych 
przygotowano prezentację dobrych prak-
tyk, stosowanych przez uczelnie w tym 
zakresie. Wśród licznych przykładów 
znalazły się między innymi: 
• Umożliwienie studentom odbywania 

praktyk zawodowych w zakładach 

pracy w kraju kształcenia oraz poza 
jego granicami.

• Przygotowywanie wizyt studyjnych 
studentów w wiodących zakładach 
pracy.

• Tworzenie biur karier w uczelniach, 
pomagającym studentom zaprojek-
tować swoją ścieżkę zawodową oraz 
plan rozwoju osobistego.

• Funkcjonujące w uczelniach stu-
denckie koła naukowe, biorących 
udział w badaniach naukowych w 
kraju i poza jego granicami..

• Stosowanie w pracy dydaktycznej 
metod pracy grupowej, przygotowu-
jącej studentów do pracy zespołowej 
w środowisku zawodowym.

• Organizowanie w ramach wielolet-
niego procesu kształcenia planowa-
nych i systematycznych wizyt stu-
dyjnych w zakładach pracy. Pozwoli 
to na upraktycznienie kierunków 
kształcenia oraz dostosowanie ofer-
ty edukacyjnej uczelni pod potrzeby 
studenta i otwartego rynku pracy.

• Umożliwienie kandydatom na studia 
zaliczenia uzyskanego wykształce-
nia w ramach edukacji nieformalnej 
na poczet realizowanych w uczelni 
przedmiotów.

• Wprowadzenie indywidualnego toku 
studiów dla studentów którzy znaj-
dują się w sytuacji utrudniającej stałą 
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i systematyczną obecność na zaję-
ciach. Dotyczy to studentów w sy-
tuacji ciężkiej choroby, długotrwałej 
rehabilitacji, oraz innych trudnych 
sytuacji rodzinnych, czy osobistych.

• Zatrudnienie wykładowców, specja-
listów do pracy ze studentami w ra-
mach wykładów i zajęć praktycznych.

Wyższa Szkoła w Radomiu realizuje 
wszystkie wymienione wyżej działania 
oraz podejmuje szereg innych projektów, 
które uwzględniają indywidualne potrze-
by studentów. Uczelnia prowadzi kształ-
cenie na wielu atrakcyjnych i zgodnych z 
potrzebami rynku pracy kierunkach. Jed-
ną z form włączenia studentów w pracę 
lokalnych przedsiębiorstw są organizo-
wane wizyty studyjne.

W roku akademickim 2015/2016 odby-
ły się między innymi wizyty studyjne w: 
Mennicy Polskiej, w Areszcie Śledczym 
w Radomiu, w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy; w Fabryce Broni „Łucznik”; w Ma-
zowieckim Centrum Psychiatrii „DREW-
NICA” Sp. z o.o.; w Radwag Radom; w 
Zakładzie Automatyki Kombud S.A. Hu-
mansoft, w Urzędzie Miejskim w Rado-
miu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach 
w Centrum Przetwarzania Danych Mi-
nisterstwa Finansów, w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Radomiu, w Ośrodku Ad-
opcyjnym w Radomiu, w Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej w Radomiu.
Wizytom studyjnym często towarzyszą 
wykłady, warsztaty tematyczne oraz inne 
formy aktywizowania studentów i kształ-
towana w nich stosownych dla kierunku 
studiów umiejętności i kwalifikacji.

W listopadzie 2015 roku w Wyższej Szko-
le Handlowej w Radomiu, odbyły się 
Warsztaty Komunikacja bez przemocy. 
W Warsztatach organizowanych przez 
Studenckie Koło Młodych Pedagogów 
oraz Międzywydziałowy Punkt Konsul-
tacyjny, brali udział studenci wszystkich 
wydziałów Uczelni. Warsztaty poprowa-
dził Pan dr Marian Łakomski z Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rado-
miu. W czasie warsztatów studenci wyko-
nywali ćwiczenia z zakresu komunikacji 
interpersonalnej, opartej na dwóch mo-
delach: komunikacji serca (język żyrafy) 
i komunikacji opartej na agresji (języka 
szakala) Prowadzący oraz uczestnicy 
podkreślali znaczenie komunikacji wer-
balnej oraz niewerbalnej w procesie bu-
dowania związków i relacji międzyludz-
kich. Komunikacja oparta na manipulacji 
i agresji sprawia, że relacje stają się coraz 
płytsze a związki mniej satysfakcjonujące. 

Natomiast, komunikacja bez przemocy, 
pozwala tworzyć silne i satysfakcjonują-
ce więzi pomiędzy ludźmi. Odgrywa to 
szczególnie ważną rolę w rodzinie, gdzie 
istnieje szczególna potrzeba budowania 
wspólnoty międzypokoleniowej, opartej 
na otwartym i szczerym dialogu.

W październiku 2015 roku, studenci 
WSH, wzięli udział w wizycie studyjnej 
w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym przy 
Caritas Diecezji Radomskiej. Podczas 
wizyty Pani dyrektor mgr Elżbieta Sto-
larczyk przybliżyła studentom procedu-
ry kwalifikacji kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 
rodzinnej placówki opiekuńczej i two-
rzenia rodziny adopcyjnej. Placówka 
przygotowuje kandydatów na rodziców 
adopcyjnych programem PRIDE. Praca 
Ośrodka to nie tylko przygotowanie do 
adopcji, to także praca z dorosłymi dzieć-
mi adoptowanymi, którym Ośrodek we 
współpracy z Sądem Rodzinnym umoż-
liwienia kontakt z rodziną biologiczną. 
Podczas wizyty studenci mieli możliwość 
zapoznania się ze specyfiką pracy w ob-
szarze organizowania zastępczej opieki 
dla dzieci osieroconych oraz poznać kwa-
lifikacje, jakich wymaga się od kandyda-
tów do pracy w tego rodzaju placówkach.
 
W kolejnym miesiącu, studenci WSH 
wzięli udział w wizycie studyjnej w Wo-
jewódzkim Ośrodku adopcyjnym w Ra-
domiu. Organizując drugie wyjście do 
podobnej placówki, chcieliśmy pokazać 
specyfikę i nieco odmienne formy działal-
ności w obszarze tych samych zagadnień 
społecznych. Podczas wizyty zapozna-
no się z pracą ośrodka oraz organizację 
pieczy zastępczej na terenie Mazowsza. 
Dyrektor placówki, Pani mgr Monika 
Bednarczyk, przedstawiła program dzia-
łalności ośrodka, ukierunkowany na po-
moc dzieciom osieroconym, wspieranie 
rodzin wychowujących dzieci adopto-
wane oraz przygotowanie małżeństw do 
stworzenia rodziny adopcyjnej. W trak-
cie wizyty padło szereg pytań dotyczą-
cych wymagań stawianych kandydatom 
na rodziców adopcyjnych oraz przebiegu 
samego procesu przysposobienia dziecka.

W tym samym miesiącu studenci 
WSH, wzięli udział w wizycie studyjnej, 
w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uza-
leżnień w Radomiu. Jest to jedyna w re-
gionie niepubliczna placówka leczenia 
uzależnień, specjalizująca się w terapii 
choroby alkoholowej, narkomanii i uza-
leżnienia od hazardu. Studenci w czasie 
wizyty mieli okazję zapoznania się zarów-

no ze strukturą organizacyjną placówki, 
jak i jej oferta terapeutyczną, adresowana 
zarówno do osób uzależnionych, jak i ich 
rodzin. Nowatorskie i innowacyjne meto-
dy terapii uzależnień uzupełniane są, jak 
podkreślił dr Marian Łakomski, bogatą 
ofertą zajęć profilaktycznych. Zarówno 
terapia, jak i profilaktyka w działalności 
placówki opiera się na integralnej wizji 
człowieka, promującej pełny i zdrowy 
jego rozwój. Warto podkreślić, że jest to 
jedyne miejsce w Radomiu, gdzie osoby 
uzależnione od hazardu, mogą znaleźć 
profesjonalna pomoc i wsparcie terapeu-
tyczne, połączone z udziałem w grupach 
samopomocowych.

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej 
w Radomiu uczestniczą w wielu konfe-
rencjach naukowych w Polsce i poza jej 
granicami. W obecnym roku akademic-
kim brali udział między innymi w konfe-
rencjach krajowych w takich uczelniach 
jak: WSH w Piotrkowie Trybunalskim, 
Uniwersytet Technologiczno – Humani-
styczny w Radomiu, PWSZ w Tarnobrze-
gu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
Natomiast wśród uczelni zagranicznych 
znalazły się takie ośrodki akademickie 
z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji oraz 
Słowenii. Poprzez uczestnictwo w kon-
ferencjach naukowych oraz publikowa-
nie artykułów naukowych studenci maja 
szansę na uzyskiwanie stypendiów Rek-
tora, oraz stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Każdego roku 
studenci WSH korzystają z tych stypen-
diów.

Wyższa Szkoła Handlowa Radomiu, po-
dobnie jak jej partnerzy, uczestniczący 
w projekcie, stawia studenta zawsze w 
centrum swoich prac naukowych, dy-
daktycznych, administracyjnych oraz we 
wszelkiej innej działalności. Zależy nam 
zarówno na gruntownym i rzetelnym 
przekazie wiedzy, jak również na jak naj-
pełniejszym rozwoju osobowym naszych 
absolwentów wchodzących na europej-
skie rynki pracy.

Andrzej Gołębiowski, Gerard Paweł Maj


