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Wypełnij kupon
Wszystkich tych, którzy nie mają dostępu do internetu, zachęcamy do wypełnienia kuponu i dostarczenia go (w ter-
minie do 31 sierpnia br.) do Biura Obsługi Klienta UM Tychy (al. Niepodległości 49, parter). Kupony można składać 
od poniedziałku do środy: godz. 7.30 – 15.30, czwartki: 7.30 – 17.30, piątki: 7:30 – 13:30.

Już teraz tyszanie mogą 
wziąć udział w sondzie i za-
głosować na jeden z dwóch 
wariantów fontanny, która 
ich zdaniem powinna sta-
nąć na Placu św. Anny.

Na stronie www.fontanna.
umtychy.pl przedstawione zo-
stały dwa warianty. Mieszkańcy 
mogą przez internet zagłoso-
wać na ten projekt, który bar-
dziej przypadł im do gustu. Gło-
sowanie w sondzie trwa do 31 
sierpnia, a jego wyniki wpłyną 
na wybór koncepcji, która zosta-
nie zrealizowana w ramach rewi-
talizacji placu.

Wariant nr 1: Kapliczka św. 
Anny jako zdrój uliczny. Fontan-
na ma formę zdroju  ulicznego, 
zwieńczonego figurką św. Anny 
wykonaną z  brązu lub kamie-
nia.

Wariant nr 2: Przetworze-
nie dawnej fontanny z  zachowa-
niem jej charakteru. Fontanna 
zachowa swój dawny charak-
ter, zostanie  wzbogacona o do-
datkowe elementy, takie jak np. 
misa z gejzerem na szczycie. 
Stopnie prowadzące do fontan-
ny wypełnią przestrzeń i stano-
wić będą dodatkowe miejsce  do 
siedzenia.
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Wyższa szkoła 
zarządzania i nauk 

społecznych im. 
ks. e. szramka 

W Tychach 
naWiązała 

Współpracę 
z Wyższą szkołą 

Techniczną 
W kaToWicach. 

5 sierpnia br. 
podpisano 

W Tej spraWie lisT 
inTencyjny.

Powodów nawiązania 
współpracy jest co najmniej kil-
ka. Podejmowanie takich dzia-
łań, niejako wymusiła trudna 
sytuacja uczelni niepublicznych 
w całym kraju. Na skutek niżu 
demograficznego, obecnie uczy 
się w nich mniej więcej jed-
na trzecia wszystkich studen-
tów. A zgodnie z prognoza-
mi demograficznymi, o tyle 
ma się zmniejszyć liczba studen-
tów w nadchodzących latach.

Problem niżu demograficz-
nego najlepiej obrazują liczby. 
Obecnie WSZiNS ma ponad 700 
studentów, z czego zdecydowa-
na większość uczy się w systemie 
niestacjonarnym. W szczytowym 
okresie, jakim był rok akademic-
ki 2002/2003, na tyskiej uczelni 
było 3 297 studentów. W całym 
kraju szkoły niepubliczne pró-
bują radzić sobie z tak drastycz-
nym spadkiem liczby studiują-
cych. Nie wszystkim się to udaje, 
niektóre placówki zmuszone są 
składać wnioski o likwidację.

W Tychach podjęto decyzję 
o nawiązaniu współpracy z Wyż-
szą Szkołą Techniczną w Kato-
wicach. 5 sierpnia br. Andrzej 
Dziuba (prezydent Tychów), 
Daria Szczepańska (zastępca 

prezydenta Tychów ds. społecz-
nych), Bogdan Białowąs (prezes 
spółki Śródmieście – założyciel 
WSZiNS) oraz Arkadiusz Hoł-
da (założyciel – kanclerz WST) 
i Andrzej Grzybowski (rektor 
WST) podpisali list intencyjny 
w tej sprawie.

Co się zmieni?
To będzie ewolucja, a nie 

rewolucja – zapewniają władze 
i założyciele obu uczelni. W roku 
akademickim 2011/2012 na-
bór na kierunku administracja 
będzie prowadzony przez obie 
uczelnie, rok później podob-
nie będzie wyglądała rekruta-
cja na kierunku zarządzanie, 
a za dwa lata – w roku akade-
mickim 2013/2014, ta zmiana 
będzie dotyczyła już wszystkich 
kierunków.

Największe zmiany w Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Nauk 
Społecznych w Tychach nastąpią 
za 3 lata. Do końca 2014 roku 
obie szkoły mają zostać połą-
czone, a wtedy oferta edukacyj-
na uczelni znacznie się poszerzy. 
Oprócz obecnie działających 
kierunków (administracja, so-
cjologia, zarządzanie, pedagogi-
ka, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne) pojawią się nowe, w sumie 
będzie ich 10 m.in. reżyseria, ak-
torstwo, dziennikarstwo, realiza-
cja obrazu filmowego, architek-
tura, fotografia.

Korzyści dla 
studentów

Ta międzyuczelniana współ-
praca otwiera przed tyskimi stu-
dentami nowe możliwości, daje 
nowe perspektywy. – Naszą in-
tencją jest zwiększenie dostęp-
ności do innych, nowych kie-
runków, które ma ofercie WST 
– mówi Daria Szczepańska, za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

Ponadto, w Tychach bę-
dzie można kontynuować na-
ukę na tzw. studiach drugie-
go stopnia, czyli na poziomie 
magisterskim. W przyszłości, 
jak zapowiada Arkadiusz Hoł-
da (założyciel – kanclerz WST) 
na uczelni będzie można uzy-
skać również tytuł doktora. – 
W najbliższym czasie złożymy 
wniosek w tej sprawie do Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stop-
ni i Tytułów. Chcemy uzyskać 
uprawnienia do doktoryzowa-
nia na kierunku architektura 
wnętrz, a w przyszłości także 
na innych kierunkach. Wtedy 
Wyższa Szkoła Techniczna sta-
nie się Akademią Techniczną – 
podkreśla.

Uniwersytet III 
Wieku

O swoją edukacyjną przy-
szłość mogą być spokojni se-
niorzy – słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. W tyskiej 
szkole jest ich obecnie oko-
ło sześciuset. – Po połączeniu 
uczelni, w ramach odrębnego 
porozumienia, nadal będziemy 
wspierać finansowo działalność 
Uniwersytetu III Wieku, bo wie-
my, że cieszy się on zaintereso-
waniem naszych mieszkańców 
– mówi zastępca prezydenta ds. 
społecznych.

W opinii WST
Arkadiusz Hołda, Założyciel 

– Kanclerz Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach, w rozmo-
wie z nami powiedział: – „Tychy 
dobre miejsce”. To hasło odda-
je również wyniki naszej ana-
lizy, którą przeprowadziliśmy 
w poprzednich latach szukając 
miasta, w którym chcielibyśmy 
zlokalizować kolejny wydział 
naszej uczelni. Zastaliśmy tu-
taj miłą atmosferę, przychyl-
ność Urzędu Miasta, jak rów-

nież świetnie skomunikowaną 
lokalizację. Sądzimy, że w tym 
miejscu będziemy mogli szko-
lić przyszłych architektów, pro-
jektantów wnętrz, projektantów 
mody, inżynierów budownic-
twa, a być może w przyszłości 
projektantów maszyn i urzą-
dzeń (mechatroników). Bliskość 
strefy ekonomicznej i nowocze-
snych zakładów, które znajdu-
ją się w Tychach, pozwoli nam 
na współpracę uczelni w zakresie 
projektowania nowych maszyn 
dla przemysłu. Mamy nadzieję, 
że nasza uczelnia wniesie wie-
le ciekawych wydarzeń i imprez 

do miasta, a nasze nowo otwie-
rane kierunki m.in.: realizacja 
obrazu filmowego telewizyjnego 
i fotografia, reżyseria, aktorstwo 
uatrakcyjnią jeszcze dodatkowo 
życie mieszkańców Tychów.

Co jeszcze 
nowego?

Podjęto działania zmierza-
jące do przeniesienia siedzi-
by Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Tychach 
do dotychczasowych pomiesz-
czeń zajmowanych przez stu-
dentów WSZiNS. – To nowo-

czesne i dobrze wyposażone 
sale wykładowe. Chcemy, aby 
tyszanie nadal mogli z nich 
korzystać – podkreśla Daria 
Szczepańska.

Po uzyskaniu zgody Mar-
szałka Województwa Śląskie-
go, ok. 150 słuchaczy NKJO 
od 1 października, będzie mogło 
uczyć się w dotychczasowej sie-
dzibie WSZiNS. Warto dodać, 
że za 50 proc. czesnego będą oni 
mogli również podjąć kształ-
cenie na dowolnym kierunku 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Nauk Społecznych.

EWA STrzOdA

nowe możliwości  
dla tyskich studentów

e
l

iz
a

 m
a

d
e

j

przed tyskimi studentami otwierają się nowe perpektywy edukacyjne.


