Historia uczelni

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w
2000 roku.

Od początku istnienia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i
wypoczynku, by w efekcie licznych inwestycji stworzyć nowoczesny kampus studencki.
Szczególnie dotyczy to ostatnich pięciu lat, kiedy w wyniku konsekwentnej polityki innowacyjnej
i skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę
materialną. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania oraz pracy są na wysokim poziomie, a
sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno-badawczy.

O jakości kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej świadczy jej pozycja w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". W
2014 i 2015 r. zajęła II miejsce, by w 2016, 2017 i 2018 r. w rankingu szkół wyższych
„Perspektyw” zostać najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół
zawodowych.

W 2013 r. w uczelni nastąpiły istotne zmiany organizacyjne. Od września zaczęły funkcjonować
dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i
Nauk Społecznych. Dwanaście miesięcy później, a konkretnie 26 września 2014 r., odbyło się
uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii
Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH. ( szczegóły ).

Obfite w istotne wydarzenia okazały się kolejne lata. 17 października 2015 r. podczas XV
Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego otwarto halę sportową wraz z zapleczem
dydaktycznym ( szczegóły ), 6 grudnia 2016 r. został oddany do użytku najnowszy zamknięty
obiekt uczelni - nowoczesna Akademicka Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej (
szczegóły
), a 25 marca 2017 r. uroczyście otwarto stadion piłkarski PSW.

Kolejnymi sukcesami uczelni w 2016 r. było uzyskanie kategorii naukowej „A” przez Wydział
Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz kategorii naukowej „B” przez Wydział Nauk o
Zdrowiu i Nauk Społecznych.
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* 18.06.2012. Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany" odniósł sukces, zyskując pozytywną
ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wygrywając fundusze na jego realizację w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* 14-15.06.2012. Wybory do Senatu uczelni z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających
stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora.

* 13.06.2012. Konferencja „Kształcenie zawodowe a potrzeba rynku", zorganizowana przez
Instytut Pedagogiki oraz kierownictwo projektu „Edukacja potrzebuje specjalistów! Studia
podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania – II edycja".

* 12-13.06.2012. Wybory do Senatu uczelni z grupy pracowników administracyjnych i obsługi,
łącznie z pracownikami administracyjnymi instytutów.

* 11.06.2012. Wybory Miss PSW – spośród ośmiu kandydatek najpiękniejsza okazała się
Aleksandra Praktika, studentka I roku filologii angielskiej.

* 8-10.06.2012. W Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Wellness and lifestyle. Styl życia i dobrostan", współorganizowana przez PSW wraz z
NeuroCentrum w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i National Wellness Institute
University of Wisconsin Stevens Point (USA).

* 31.05-1.06.2012. Konferencja „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa" – II Konferencja
Naukowa, zorganizowana przez Instytut Rolnictwa PSW pod patronatem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - dr inż. Marka Sawickiego.

* 31.05.2012. „Materiały, instalacje i technologie energooszczędne i ekologiczne w
budownictwie" – zagadnienia z tego obszaru znalazły się w kręgu zainteresowań organizatorów
i prelegentów I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Instytut
Budownictwa PSW.
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* 29-30.05.2012. Juwenalia PSW zorganizowane wspólnie z Samorządem Studenckim AWF.

* 28-29.05.2012. PSW, wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, zorganizowała
Międzynarodową Konferencję Naukową „Zróżnicowanie aktywności fizycznej społeczeństw".

* 25-26.05.2012. Podczas III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowanego pod
patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, prof. Stanisław Fic, dyrektor Instytutu
Budownictwa, został nagrodzony statuetką „Innovatica" w kategorii „Innowacyjna Osobowość".

* 24-25.05.2012. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich", zorganizowana przez Instytut
Turystyki i Rekreacji oraz Instytut Informatyki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

* 19.05.2012. Wielka Majówka z PSW, impreza plenerowa otwarta dla wszystkich mieszkańców
Białej Podlaskiej. Odwiedzający zapoznali się z ofertą ponad 40 wystawców: przedsiębiorców,
stowarzyszeń, firm i instytucji. Ponadto odbyły się koncerty, warsztaty i pokazy.

* 18.05.2012. Dzień Patrona PSW. W harmonogramie: program artystyczny „Przekroczyć próg
nadziei" gitarzysty i wokalisty Jacka Kadisa, pokaz talentów PSW, spektakl „JPII – co
pozostało?" oraz koncert zespołu Full Power Spirit.

* 17.05.2012. Zakład Ratownictwa Medycznego Instytutu Zdrowia PSW zorganizował
konferencję naukową oraz warsztaty szkoleniowe „Specyfika działań ratowniczych w zwalczaniu
zagrożeń cywilizacyjnych".

* 16.05.2012. PSW znalazła się w gronie 10-ciu najlepszych publicznych i niepublicznych szkół
zawodowych, w rankingu przygotowywanym co rok przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy"
oraz dziennik „Rzeczpospolita".
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* 27.04.2012. Uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Zdrowia. W roku akademickim
2011/2012 studia ukończyło ponad 130 absolwentów kierunków Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo
Pomostowe i Ratownictwo Medyczne.

* 26-27.04.2012. Instytut Ekonomii i Zarządzania PSW zorganizował II Konferencję Naukową pt.
„Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego". Obrady przebiegały w
trzech sesjach tematycznych.

* 25.04.2012. Targi Pracy zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania w ramach
projektu „Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do
wejścia na rynek pracy".

* 24.04.2012. Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji PSW zorganizowało Konferencję
Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców „Koła Naukowe – szkołą twórczego
działania".

* 19.04.2012. Podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

* 17.04.2012. Konferencja „Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie
bezpieczeństwa kraju", zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w
Dęblinie, Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Wojskowym
Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie.

* 11.04.2012. Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej KUL oraz Instytut
Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizowały ogólnopolską
konferencję naukową „Kultura wartości i kultura użycia – Ku prywatyzacji religii?",
rozpoczynającą cykl Lubelskich Spotkań Antropologicznych.

* 26.03.2012. Dzień Otwarty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na bialskim lotnisku.
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W programie m.in. wykłady dotyczące lotnictwa wojskowego, historii lotnictwa w Białej
Podlaskiej, prezentacje samolotów i motolotni, prezentacja nowej oferty edukacyjnej ALO.

* 22.03.2012. Zwycięstwo szczypiornistów AZS PSW w meczu 2. rundy Akademickich
Mistrzostw Województwa Lubelskiego z KUL Lublin.

* 21.03.2012. II Happening PSW „Wiosna się zbliża!”, zorganizowany przez Instytut Pedagogiki
oraz Sekcję Promocji i Kształcenia Ustawicznego.

* 20-22.03.2012. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zdobyła puchar za
najciekawszą ofertę edukacyjną podczas X Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w
Powiecie” zorganizowanych przez redakcję „Wieści Podlaskich”.

* 15.03.2012. II Dzień Otwarty w PSW. W programie znalazły się m.in.: happening „Korczak z
dziećmi”; wykłady: „Tajemnice świata – po co także studiować turystykę?” prowadzony przez
prof. Macieja Jędrusika z Instytutu Turystyki i Rekreacji, „Płeć kulturowa – uproszczenia i
niezrozumienia” – przez prof. Adama Szafrańskiego z Instytutu Socjologii, prezentacja „Efekty w
2D i 3D rodem z Hollywood” przygotowana przez mgr. Przemysława Matusiaka z Instytutu
Informatyki, przygotowujący do matury z matematyki prowadzony przez dr Annę Jakubowicz z
Instytutu Budownictwa; koncert Tarasa Jurkiewicza; konkursy „Gra o indeks” z języka
angielskiego i rosyjskiego; turniej gier komputerowych z nagrodami (koordynatorzy: dr inż.
Marcin Klimek, mgr inż. Piotr Lichograj z Instytutu Informatyki); „Zostań najlepszym programistą
szkoły średniej” – I konkurs programistyczny z nagrodami (koordynator: dr inż. Marcin Klimek z
Instytutu Informatyki).

* 3-4.03.2012. Konferencja „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Lubelszczyzny”,
zorganizowana m.in. przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, której
przewodniczącym jest prof. dr. hab. inż. Sławomir Partycki; Wojewódzki Ośrodek Kultury,
Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej oraz Koło Bialczan.

* 20-22.01.2012. W rozegranym w Krakowie w dniach 20-22.01.2012 r. półfinałowym turnieju
Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet zawodniczki AZS PSW Biała Podlaska zajęły I
miejsce, zaś 13.02.2012 r. podczas Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet drużyna
AZS PSW zajęła II miejsce w klasyfikacji końcowej.
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* 11.01.2012. Ćwiczenia – pozoracja akcji ratowniczej przeprowadzona w parku
Radziwiłłowskim przez studentów Ratownictwa Medycznego PSW i AWF, przy udziale straży
pożarnej, policji i lekarzy z bialskiego szpitala.

* 10.01.2012. Rozpoczęcie funkcjonowania nowego koła naukowego – Koła Naukowego
Instytutu Budownictwa.

* 01.2012. Studentka Zarządzania, Anna Us, wyróżniona w konkursie na innowacyjny artykuł,
esej w ramach projektu: "Debiut naukowy 2011", napisany pod kierunkiem mgr. Mariusza Pyry,
opiekuna SKN Progress Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

* 01.2012. Studentki PSW - Magdalena Us i Jowita Misiejuk - stypendystkami Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

* 18.12.2011. Akcja charytatywna „Stół Wigilijny”, po raz 10. zorganizowana przez Samorząd
Studencki PSW na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.

* 15.12.2011. Targi Turystyczne, zorganizowane przez Instytut Turystyki i Rekreacji.

* 11.12.2011. Sekcja futsalu, prowadzona przez mgr Magdalenę Sykułę, wywalczyła II miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w futsalu w Lublinie.

* 7.12.2011. I Dzień Otwarty PSW. W programie m.in.: prezentacje oferty edukacyjnej (stoiska
instytutów), warsztaty dla maturzystów z j. rosyjskiego, turniej gier sieciowych (Instytut
Informatyki), spotkanie pn. „Co każdy o egzaminie maturalnym wiedzieć powinien? Nowa
formuła egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych”, mini wykłady: „Budowanie
zespołu”, dr A. Smarzewska, „Fizyka na co dzień”, dr A. Misiejuk, prezentacja robota Insytutu
Informatyki – mgr inż. M. Hawryluk, występ zespołu Chwilka i Natalii Zozuli, finalistki programu
„Must be the music” (stoisko Turystyki i Rekreacji), prezentacja własnej firmy – Mateusz
Leszczyński (stoisko Instytutu Ekonomii i Zarządzania).

6 / 48

Historia uczelni

* 6.12.2011. IV Bialska Konferencja Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Informatyki –
BKNTI.

* 19.11.2011. Zjazd absolwentów Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej.

* 7-8.11.2011. Konferencja Instytutu Socjologii pn. „Aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych” w ramach projektu „Determinanty aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim”.

* 4.11.2011. Na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa) odbyła się uroczystość nadania tytułu
doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Partyckiemu, dyrektorowi Instytutu
Socjologii w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Prestiżowy tytuł jest ukoronowaniem ponad dwudziestoletniej współpracy prof. S. Partyckiego z
Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Daugavpils oraz podziękowaniem za ogromny
wkład w rozwój wielostronnej współpracy między ośrodkami naukowymi z Polski, Łotwy oraz
innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Laudację wygłosiła prof. Elita Jermolajeva,
prorektor ds. Badań Naukowych, aktu wręczenia dyplomu dokonał prof. Arvids Barševskis,
rektor Uniwersytetu w Daugavpils.

* 7.10.2011. Uroczysta XII Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012: nagrodzenie
studentów wyróżnionych za najlepsze prace dyplomowe oraz najlepszych absolwentów,
wystąpienia gości honorowych: wicemarszałka Senatu prof. Marka Ziółkowskiego, prezydenta
Andrzeja Czapskiego, starosty Tadeusza Łazowskiego, wyróżnienia dla pracowników:
„Zasłużony dla PSW", medale ministerialne, immatrykulacja studentów I roku, wykład
inauguracyjny „Krajobraz w badaniach nad turystyką i rekreacją" – prof. zw. dr hab. Andrzej
Richling, wystawa „Biała Podlaska na starej widokówce".

* 5.10.2011. Udział przedstawicieli Samorządu Studentów i pocztu sztandarowego w XI
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze.

* 3.10.2011. Spotkanie studentów i pracowników PSW z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa, Kazimierzem Florianem Plocke.
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* 28.09.2011. Uroczystość rozdania dyplomów dla absolwentów płatnych studiów
podyplomowych, z udziałem władz uczelni, kierowników Instytutu Pedagogiki i Ekonomii i
Zarządzania, dydaktyków i studentów. W roku akademickim 2010/2011 studia podyplomowe na
5 kierunkach ukończyło 140 osób.

* 23-24.09.2011. Konferencja „Krajobraz kulturowy a turystyka". zorganizowana przez Instytut
Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej.

* 12-13.09.2011. Prezentacja oferty edukacyjnej PSW podczas targów edukacyjnych „Lubelski
Salon Maturzystów Perspektywy 2011". W bieżącym roku targi odwiedziło około 50%
maturzystów z całego regionu.

* 8-9.09.2011. II Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesny człowiek w zdrowiu i
chorobie". zorganizowana przez Instytut Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej.

* 09.2011. Państwowa Komisja Akredytacyjna nadała Państwowej Szkole Wyższej uprawnienia
do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów II stopnia.

* 09.2011. Państwowa Szkoła Wyższa laureatem konkursu „Gepardy biznesu".

* 31.08.2011. Spotkanie władz uczelni z Czesławem Mroczkiem, Sekretarzem Stanu
Ministerstwa Obrony Narodowej.

* 08.2011. Podpisanie umowy na wykończenie akademika PSW.

* 07.2011. Państwowa Komisja Akredytacyjna nadała Państwowej Szkole Wyższej uprawnienia
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do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów I stopnia.

* 1.07.2011. Spotkanie władz PSW z przedstawicielami przedsiębiorstw, organizacji i instytucji.
Celem było zaprezentowanie działalności uczelni (z uwzględnieniem projektów prowadzonych
na kierunkach: Budownictwo i Zarządzanie), a także nawiązanie współpracy.

* 26.06.2011. Promocja PSW podczas Dni Białej Podlaskiej – uczelnię reprezentowali:
pracownicy Sekcji Promocji oraz studenci: Filologii Rosyjskiej, Turystyki i Rekreacji,
Budownictwa i Pedagogiki.

* 18.06.2011. Udział reprezentantów Instytutu Rolnictwa w pikniku „Poznaj dobrą żywność".
zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzami pikniku byli
premier Donald Tusk oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

* 17.06.2011. Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami służb mundurowych w regionie –
spotkanie dotyczyło przede wszystkim informacji nt. nowego kierunku w PSW –
Bezpieczeństwa Narodowego.

* 14.06.2011. Wykłady oraz pokaz akcji ratunkowej przygotowany przez studentów Ratownictwa
Medycznego z koła naukowego „eRka".

* 7-16.06.2011. Studenci z Niort (Francja) z wizytą w PSW – wymiana zorganizowana przez
Instytut Zdrowia.

* 2.06.2011. Studentki kierunku Rolnictwo PSW - Jowita Katarzyna Misiejuk, Jolanta Ewa
Orepuk, Agnieszka Przybysz, Agnieszka Urbańska i Magdalena Us – stypendystkami
Marszałka Województwa Lubelskiego.

* Czerwiec 2011. Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej PSW – Finanse i rachunkowość.
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* 20.05.2011. Konkurs wiedzy o krajach anglosaskich. zorganizowany przez Zakład Języka
Rosyjskiego.

* 19.05.2011. Konkurs nt. Wiedzy o Rosji. zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego.
skierowany do studentów PSW.

* 18.05.2011. Uroczystość pn. „Uczelnia w hołdzie Papieżowi". W programie m.in.: happening
„Przyjaźni niepełnosprawnym", wykład prof. Aliny Rynio – „Wychowanie w nauczaniu Jana
Pawła II, rozstrzygnięcie konkursów I. Socjologii („W drodze na beatyfikację...") i I. Pedagogiki
(„Życie i nauczanie Jana Pawła II w słowie i obrazie"), quiz z wiedzy o papieżu, spektakl – teatr
studencki „Kryty gontem" i Full Power Spirit, wystawa – prace nagrodzone w konkursie oraz
walory filatelistyczne dotyczące papieża (wystawa Poczty Polskiej).

* 11-12.05.2011. Juwenalia PSW. 11 maja: Dzień Sportu – rozgrywki w piłkę nożną, siatkówkę i
koszykówkę, zmagania „Strongmanów", konkurs „Miss PSW"; tytuł ten zdobyła studentka
Filologii Angielskiej – Renata Blacha. 12 maja: konkursy, występy zespołów z gwiazdą wieczoru
Video na czele.

* 11.05.2011. Targi Pracy połączone z cyklem warsztatów. zorganizowane przez Instytut
Zarządzania w ramach projektu „Przejdźmy do praktyki!".

* 8-15.05.2011. Akcja „Czytamy Miłosza". zorganizowana przez Bibliotekę PSW w ramach
Tygodnia Bibliotek.

* 29.04.2011. Uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Zdrowia, z udziałem JM Rektora,
prof. Mieczysława Adamowicza, władz i dydaktyków Instytutu Zdrowia oraz przedstawicieli
środowisk medycznych.

* 15.04.2011. Konkurs „Wiedza o Rosji", zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego.
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* 7-8.04.2011. Konferencja metodyczna „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków
psychoaktywnych w Polsce i w Europie", zorganizowana przez Instytut Pedagogiki. przy
współpracy Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty.

* 7.04.2011. IT Academic Day, konferencja organizowana przez Instytut Informatyki. pod
patronatem firmy Microsoft.

* 6.04.2011. Wykład nt. prawosławia w Polsce wygłoszony przez ks. Marcina Gościka –
wikarego parafii pw. Św. Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej i sekretarza Podlaskiego
Centrum Kultury Prawosławia, zorganizowany przez SKN Rusycystów.

* 31.03.2011. Sympozjum naukowo-szkoleniowe pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Osteoporozy i Osteoartrozy, promującego akcję „Nie łam się"; współorganizatorem był Instytut
Zdrowia PSW.

* 31.03.2011. Rozpoczęcie cyklu wykładów Instytutu Ekonomii i Zarządzania nt. „Specyfiki
funkcjonowania i zarządzania firmą w obszarze IT oraz funkcjonowania i rozwoju rynki IT w
Polsce".

* 21.03.2011. Happening „Studenci PSW żegnają zimę".

* 10.03.2011. II Dzień Otwarty w PSW. W programie m.in.: prezentacja poszczególnych
instytutów PSW i zasad rekrutacji, rozstrzygnięcie konkursu graffiti (I. Turystyki i Rekreacji) oraz
„Gry o indeks" (Zakład J. Rosyjskiego), kurs przygotowujący do matury z matematyki – p. Anna
Jakubowicz z I. Informatyki, koncert zespołu Full Power Spirit, turniej gier sieciowych – Instytut
Informatyki, wykład „Przestrzeń ogrodu – przestrzeń życia" – I. Rolnictwa.

* 7.03.2011. Konkurs dotyczący wiedzy o Rosji, zorganizowany przez Zakład Języka
Rosyjskiego.
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* 4.03.2011. Seminarium dla nauczycieli „Nowoczesne metody nauczania przedsiębiorczości",
zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania.

* Marzec 2011. Nowy kierunek studiów licencjackich w PSW od października 2011 r. –
Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo zdrowotne.

* 24.02.2011. Wykład otwarty „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła oraz
kolektory słoneczne technologii Viessmann", przygotowany przez Instytut Budownictwa.

* 12.02.2011. Termin nadsyłania prac na konkurs skierowany do studentów Socjologii pn.
CZŁOWIEK W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ, czyli to, co oko socjologa widzi najlepiej.

* 10.02.2011. Termin nadsyłania prac na konkurs graffiti. zorganizowany przez Instytut Turystyki
i Rekreacji PSW, polegający na wykonaniu projektu graficznego skrótu TiR – finał konkursu 10
marca 2010 r. podczas Dnia Otwartego.

* 27-28.01.2011. Instytut Ekonomii i Zarządzania organizatorem konferencji naukowej na temat
„Marketing terytorialny: szansa rozwoju miast, gmin i regionów”.

* 18.01.2011. Spotkanie władz samorządów terytorialnych z rektorem, w celu zdiagnozowania
oczekiwań przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec uczelni oraz poinformowanie - czym
PSW może służyć miastom, gminom i powiatom.

* 14.01.2011. Gala kończąca plebiscyt Sportowe Oskary 2010, wśród nagrodzonych –
studentka PSW i zawodniczka AZS PSW Sylwia Gorbacewicz, która została najlepszym
sportowcem minionego roku wśród seniorów.

* Styczeń 2011. Nabór na bezpłatne studia podyplomowe. realizowane z funduszy unijnych:
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Wychowanie Przedszkolne II Edycja, Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie
Informacyjnym, Edukacja wczesnoszkolna z podstawami logopedii, Edukacja Potrzebuje
Specjalistów – II Edycja.

* Styczeń 2011. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie od października
roku akademickiego 2011/2012 studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne.

* 31.12.2010. IV Bal Charytatywny. zorganizowany pod patronatem prof. Józefa Bergiera oraz
prof. Mieczysława Adamowicza.

* 19.12.2010. Studenci Państwowej Szkoły Wyższej organizstorami akcji charytatywnej „Stół
wigilijny”.

* 15.12.2010. Dzień Otwarty PSW - prezentacja poszczególnych instytutów PSW, stoiska
promocyjne, promocja oferty edukacyjnej uczelni, występ zespołu „Tubas Składowski”.

* 14.12.2010. VIII Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów Turystyki i Rekreacji.

* 10.12.2010. Spotkanie otwarte z senatorem prof. Józefem Bergierem – dyskusja nt. ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

* 9.12.2010. Konkurs recytatorski. organizowany przez Instytut Neofilologii – Zakład Języka
Rosyjskiego: recytacja utworów poetów rosyjskich w oryginale.

* 2.12.2010. Konkurs recytatorski. organizowany przez I. Neofilologii, Zakład J. Angielskiego.

* 2.12.2010. Warsztaty dla nauczycieli pn. „Nowoczesne metody nauczania przedsiębiorczości”.
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* 24.11.2010. Wykład otwarty Instytutu Budownictwa we współpracy z przedsiębiorstwem
RAPID.

* 18.11.2010. Wykład otwarty – o. Dominik Chmielewski pt. "Fenomen salezjańskiego systemu
prewencyjnego w wychowaniu współczesnej młodzieży".

* 28.10.2010. Dzień Otwarty AZS i SWF, prezentacja sekcji AZS – oferta skierowana do
studentów PSW.

* 27.10.2010. Międzynarodowa Konferencja „Polityka zarządzania wiekiem w firmie”,
zorganizowana w ramach projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób
50+”. Gośćmi konferencji były: Alice Morton i Carl Bow z uniwersytetu Strathclyde z Glasgow,
Szkocja, z-ca dyrektora Urzędu Pracy w Lublinie, przedstawiciel Federacji UTW w Polsce oraz
przedstawiciele pracodawców i instytucji związanych z seniorami.

* 21.10.2010. Konferencja Instytutu Zdrowia pn. „Terapia cukrzycy wyzwaniem dla
pielęgniarek”.

* 20.10.2010. II Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dni otwarte Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w PUP Biała Podlaska – promocja oferty edukacyjnej na rok 2011/2012.
przy współpracy Biura Karier. działającego przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania.

* 17.10.2010. Uroczysta XI Inauguracja Roku Akademickiego z udziałem min. nauki i
szkolnictwa wyższego B. Kudryckiej, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Campusu
PSW, wykład nt. „Ziemniak rośliną spożywczą i przemysłową” – prof. K. Zarzecka, koncert
chopinowski w 200. rocznicę urodzin kompozytora w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, wystawa poświęcona twórczości Fryderyka
Chopina pt. „Mierności czuć bym nawet nie chciał. Opowieść o Fryderyku Chopinie” z Muzeum
F. Chopina w Warszawie.
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* 16.10.2010. Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2010/11.

* 16.10.2010. Konferencja inaugurująca projekt dotyczący bezpłatnych studiów podyplomowych
– kwalifikacji pedagogicznych pn. „Edukacja potrzebuje specjalistów – II edycja”.

* 16-18.10.2010. II Bialski Festiwal Okołoliteracki, poświęcony osobie i twórczości pisarza
Andrzeja Stasiuka. Motto imprezy: „Drążyć to, co dookoła”. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem - Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, a współorganizatorem
pierwszego dnia Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

* 12.10.2010. Spotkanie z senatorem RP prof. Józefem Bergierem nt. ustawy „Prawo o
szkolnictwie wyższym” oraz aktualnych wydarzeń w regionie.

* 9-10.10.2010. „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Damskim Siodle” – reprezentantkami
PSW były: Jolanta Jakubowicz i Marta Dryżałowska.

* Wrzesień 2010. Rozpoczęcie projektu „Budowniczy – zawód z przyszłością”.

* 25.09.2010. Konferencja podsumowująca projekt „Wychowanie przedszkole – studia
podyplomowe dla nauczycieli”, dzięki któremu wykształcenie otrzymało 40 uczestników
projektu.

* 24.09.2010. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom płatnych studiów podyplomowych.
Dyplomy wręczono 140 osobom z 5 kierunków studiów realizowanych przy współpracy 4
instytutów. Uroczystość z udziałem dyrektorów Instytutów i koordynatorów kierunków.

* 23-24.09.2010. Konferencja Instytutu Rolnictwa „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”.
z udziałem ministra Marka Sawickiego.
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* 20-21.09.2010. Udział w Lubelskich Targach Edukacyjnych „Salon Perspektyw”.

* 18.09. 2010. Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja potrzebuje specjalistów! – studia
podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania – otrzymało je 40 osób.

* 18.07.2010. Promocja PSW podczas festynu rodzinnego „Bezpieczne wakacje”.
zorganizowanego na Placu Wolności w Białej Podlaskiej z okazji 18-lecia Katolickiego Radia
Podlasie.

* 9.07.2010. Rajd rowerowy – podróż na obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.
Współorganizatorem rajdu - Instytut Turystyki i Rekreacji PSW.

* 7-16.07.2010. Integracyjny obóz żeglarski dla młodzieży polonijnej z Białorusi i Łotwy.
organizowany przez Fundację Edukacja i Przyszłość Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża
Jana Pawła II w ramach zlecenia Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą.

* 28.06 – 4.07.2010. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II odwiedzili Szkocję i spotkali się z członkami UTW z Perth w ramach
projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób w wieku 50+”.

* 27.06.2010. Promocja uczelni podczas Dni Białej Podlaskiej, zorganizowanych na bialskim
lotnisku.

* 25.06.2010. Wręczenie nagród w konkursie na plakat reklamujący Budownictwo w PSW.
Nagrody z rąk rektora JM prof. Mieczysława Adamowicza otrzymali: Adrian Jedynak, Anna Us,
Radosław Ignaciuk i Marek Pykacz.
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* 18.06.2010. Student Ratownictwa Medycznego PSW Grzegorz Caruk mianowany do
odznaczenia za zasługi na rzecz ratowania powodzian.

* 12-13 i 19-20.06. 2010. Zajęcia z pływania dla dwóch grup docelowych z Białej Podlaskiej
(Świetlicy Środowiskowej „Dziupla” i osób z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Białej
Podlaskiej), w ramach praktycznych zajęć na kursie instruktora rekreacji ruchowej, specjalność
pływanie, zorganizowanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej.

* 13.06.2010. Zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym Dzieci
Przyszłości.

* 5.06.2010. Studenci Ratownictwa Medycznego z SKN „eRka" uczestniczyli w
zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej "Dniu
Dziecka".

* 4-5.06.2010. XXIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uroczystość ta odbyła się w murach
PSW, a mottem jej były słowa naszego papieża „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali”. Uczestnicy zjazdu wzięli udział w sesjach naukowych, w uroczystym
przemarszu na mszę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Odbyły się także pokazy artystyczne,
wystawy poświęcone patronowi szkół oraz wycieczka do podlaskich sanktuariów śladami Jana
Pawła II.

* 1.06.2010. Spotkanie dotyczące przedsiębiorczości studentów i pracowników uczelni,
zorganizowane w ramach projektu Akademia SPIN.

* 25.05.2010. Wręczenie stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród laureatów
znalazło się sześć studentek PSW: Magdalena Pupiel, Elżbieta Dmytrowicz, Sylwia Krynica,
Marta Maciejewska, Joanna Wach (Pedagogika) oraz studiująca socjologię Beata Belniak.
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* 24.05.2010. Uroczystość wkopania symbolicznego „pierwszego szpadla” pod rozpoczynającą
się strategiczną inwestycją - budową Kampusu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej, w którym m.in. znajdować się będą Dom Studencki i Hala
Sportowa.

* 24.05.2010. Wampiriada – akcja pobierania krwi. zorganizowana przez studentów
Ratownictwa medycznego z koła naukowego „ErKa”, kierowanego przez dr Annę Ślifirczyk.

* 20-22.05.2010. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie,
wykorzystanie, transformacja”, przygotowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji.

* 19.05.2010. Konkurs organizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego – „Wiedza o Rosji”.

* 13.05.2010. V Dzień Otwarty. organizowany pod patronatem Instytutu Turystyki i Rekreacji. W
programie m.in.: pokaz technik survivalowych i form turystyki aktywnej, mini targi turystyczne,
występ zespołu „Chwilka”, porady eksperckie w zakresie treningu zdrowotnego. Gościem
specjalnym był Jacek Pałkiewicz, podróżnik, odkrywca, rzeczywisty członek Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego.

* 13.05.2010. Konkursy organizowane przez Zakład Języka Rosyjskiego – „Gra o indeks”, oraz
„Wiedza o Rosji”.

* 12-13.05.2010. Juwenalia Państwowej Szkoły Wyższej. Główne atrakcje to: występy kabaretu
i strongmanów, pokazy rajdowe WRC, koncerty. Gwiazdą Juwenaliów był zespół BIG CYC.

* 10-15.05.2010. Tydzień Bibliotek, organizowany przez Bibliotekę PSW w Białej Podlaskiej. W
ramach tej imprezy miały miejsce następujące wydarzenia:
- 10.05.2010. Inauguracja Klastra Bibliotek Bi@lskich – portalu „Klaster Bibliotek Bi@lskich”,
Wirtualnego Katalogu Bibliotek Bialskich, Bialskiej Biblioteki Cyfrowej, Pracowni Digitalizacji
Zbiorów BBC. Biblioteki biorące udział w tym przedsięwzięciu to: Biblioteka PSW, Miejska
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Zamiejscowego Wydziału
Wychowania Fizycznego;
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- 11.05.2010. „Maraton Czytania”. zorganizowany przez Bibliotekę PSW im. Papieża Jana
Pawła II. W planie: czytanie dramatów Karola Wojtyły przez władze i pracowników PSW;
- 11.05.2010. Czytelniczy Kołowrotek na Tydzień Bibliotek. W programie m.in. koncert chóru
studentów Filologii Rosyjskiej, koncert muzyki Fryderyka Chopina, konkursy, promocja książki
Krystyny Kroszczyńskiej, głośne czytanie w ramach akcji „Bialczanie czytają na zawołanie”;
- 14.05.2010. Spotkanie autorskie z Krystyną Kroszczyńską, autorką książki pt. „Wiara w
życie”.

* 5-14.05.2010. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PSW w Białej Podlaskiej odwiedziła
18-osobowa grupa Szkotów – słuchaczy UTW w Perth w Szkocji. Wizyta studyjna odbyła się w
ramach projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób 50+”.

* 29.04.2010. Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Szkoła Wyższa
w Białej Podlaskiej otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku Budownictwo.

* 25.04.2010. Dwie studentki PSW - III rok kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności
kosmetyka praktyczna - zdobyły nagrody podczas konkursów zorganizowanych w ramach
Pierwszych Branżowych Targach Fryzjersko-Kosmetycznych w Białej Podlaskiej.

* 24-25.04.2010. Akademicki Turniej Gier Sieciowych. zorganizowany przez Instytut Informatyki.

* 16.04.2010. Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Instytutu Zdrowia z udziałem
przedstawicieli Senatu uczelni.

* 15.04.2010. IV Dzień Otwarty. pod patronatem Instytutu Rolnictwa. pod hasłem „Dzień
edukacji rolniczej”. Podczas Dnia Otwartego zaprezentowały się wszystkie Instytuty PSW, a
także instytucje współpracujące z Instytutem Rolnictwa. W ramach imprezy odbył się także
konkurs „Gra o indeks”, zorganizowany przez Zakład Języka Angielskiego.

* 13.04.2010. Wykład otwarty „Kłamstwo Katyńskie” w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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* 26.03.2010. Przedstawiciele SKN „eRka" przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej.

* 18.03.2010. III Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni "Ku przyszłości zawodowej", na
których prezentowano ofertę edukacyjną PSW. W promocji uczelni brali udział studenci
Instytutu Zdrowia.

* 15.03.2010. Spotkanie z prof. Bogusławem Smólskim, dyrektorem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju z udziałem władz uczelni oraz przedstawicieli szkół wyższych z
Lubelszczyzny. Spotkanie to dotyczyło aktualnych i planowanych sposobów wspierania
finansowego działalności naukowo-badawczej w Polsce.

* 11.03.2010. Turniej tenisa stołowego o mistrzostwo PSW.

* 9-10.03.2010. Promocja uczelni na VI Targach Edukacyjnych w Lublinie.

* 4.03.2010. III Dzień Otwarty w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, pod patronatem Instytutu Zdrowia. Imprezie towarzyszyły wykłady otwarte,
kampania społeczna skierowana do młodych kierowców oraz panele tematyczne przygotowane
przez studentów i dydaktyków Instytutu Zdrowia.

* 25.02.2010. Promocja uczelni na Targach Edukacyjnych w Bielsku Podlaskim.

* 13.02.2010. III Bal studniówkowy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

* 9-10.02.2010. Promocja PSW na Targach Edukacyjnych w Chełmie i Radzyniu Podlaskim.
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* 20.01.2010. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II laureatką konkursu „Dobre
bo bialskie”. Statuetkę konkursu otrzymują co roku lokalni przedsiębiorcy i instytucje za
działalność godną wyróżnienia, promocję regionu i upowszechnianie pozytywnych wzorców i
doświadczeń.

* 18.01.2010. Nowa sekcja w Akademickim Związku Sportowym PSW – sekcja piłki ręcznej
mężczyzn.

* 15.01.2010. II Dzień Otwarty uczelni pod hasłem „Służba mundurowa Twoim przyszłym
miejscem pracy", pod patronatem Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Zaproszeni przedstawiciele
służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Izby Celnej, Zakładu Karnego i
Straży Pożarnej) opowiedzieli o specyfice swojej pracy i zakresie podejmowanych działań.

* 22.12.2009. Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej na Sokołowskich
Targach Edukacji i Kariery.

* 17.12.2009. I Dzień Otwarty Uczelni, pod patronatem Instytutu Neofilologii – Zakładu Języka
Rosyjskiego. W bogatym programie tego wydarzenia znalazły się m.in.: konkursy, degustacja
rosyjskich potraw wigilijnych i koncert kolęd. Imprezie towarzyszyły Targi Turystyczne
przygotowane przez studentów Turystyki i Rekreacji oraz wystawy zdjęć, wykłady otwarte i
kiermasz ozdób świątecznych.

* 15.12.2009. Piłkarki nożne klubu uczelnianego AZS PSW Biała Podlaska zdobyły brązowy
medal Halowych Mistrzostw Polski w Sieradzu.

* 17.11.2009. Walne Zebranie klubu uczelnianego AZS PSW Biała Podlaska.

* 9.11.2009. V Targi Edukacyjne "Matura 2010" w PSW w Białej Podlaskiej. Swoje stoiska
wystawiły następujące uczelnie: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS w Lublinie, Politechnika Lubelska,
WSEI w Lublinie, WSAP w Białymstoku, UKSW w Warszawie, Akademia im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie, Studium Ochrony w Białej Podlaskiej oraz Kolegium Licencjackie

21 / 48

Historia uczelni

UMCS w Białej Podlaskiej.

* 27.10.2009. Uroczysta, X Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010. Wśród zaproszonych
gości: ks. dr Robert Nęcek, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, prof. dr hab. Grażyna
Prawelska-Skrzypek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii
Europejskiej, były Minister Edukacji Narodowej i Sportu, który 1 sierpnia 2000 r. powołał
pierwszego rektora Państwowej Szkoły Wyższej - prof. nadzw. dr. hab. Józefa Bergiera, Maciej
Klimczak, ambasador Polski na Łotwie.

* 22.07.2009. Inauguracja bezpłatnych studiów podyplomowych „Wychowanie Przedszkolne", w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny.

* 2.07.2009. Fundacja „Edukacja i Przyszłość" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizatorem trzech zadań publicznych w zakresie
pomocy dla Polaków i Polonii zamieszkałych za granicą, współfinansowanych przez Kancelarię
Senatu RP:
- 3-12.07: „Letnie wakacje po polsku" – pobyt dwudziestu osób z Ukrainy w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Międzyrzecu Podlaskim, będącym własnością PWSZ im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
* 1-13.08: „Pochodzę z Polski, więc uczę się języka polskiego" – letnia szkoła dla polskiej
młodzieży z Białorusi;
* 15-30.08: „Chcę znać język polski" - letni kurs języka polskiego dla młodzieży polskiego
pochodzenia z Białorusi.

* 1.07.2009. Udział polskiej reprezentacji w XXV Letniej Uniwersjadzie w Belgradzie.
Wydarzenie było szczególnie ważne dla naszej uczelni, gdyż trenerem kadry polskich piłkarek
jest Marcin Kasprowicz, a w drużynie Polek grają zawodniczki AZS PWSZ Biała Podlaska.

* 22.06.2009. Instytut Informatyki zajął wysoką lokatę na rządowej liście rankingowej kierunków
zamawianych, zwyciężając w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
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realizowanego od 1.10.2009 do 31.07.2015. Dzięki temu Instytut otrzymał dofinansowanie i tym
samym jest kierunkiem zamawianym.

* 20-21.06.2009. Promocja uczelni podczas Dni Białej Podlaskiej – stoisko zostało
przygotowane przez pracowników i studentów uczelni, a także sekcję jeździecką AZS, która
zaprezentowała pokaz skoków przez przeszkody.

* 2.06.2009. Przedwyborcze spotkanie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego: prof. Leną
Kolarską-Bobińską, prof. Zbigniewem Zaleskim oraz Danielem Draganem.

* 1.06.2009. Warsztaty edukacyjne nt.: „Paranarkotyki i ich wpływ na zdrowie i zachowania
człowieka. Niechemiczne sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych".

* 28.05.2009. Wybory prorektorów PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 26.05.2009. Wizyta młodzieży z Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu.

* 20-21.05.2009. LECH MAJ PARTY 2009 JUWENALIA PWSZ.

* 7.05.2009. Wybory nowego rektora PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim w ramach Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego.

* 28.04.2009. Konferencja nt. "Wizerunek medialny polityka" z udziałem rektora Józefa
Bergiera, Marka Nowakowskiego, prezesa Fundacji „ Pomoc Polakom na Wschodzie".

* 7.04.2009. Kiermasz Wielkanocny, na którym można było kupić prace podopiecznych Ośrodka
Misericordia Caritas - Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.
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* 6.04.2009. „Godzina zdrowia w PWSZ" - program przygotowany przez studentów Zdrowia
Publicznego i Ratownictwa Medycznego.

* 2.04.2009. Obchody IV rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.

* 23.03.2009. Akademicka msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.

* 19.03.2009 r. Studenckie Koło Naukowe ,,ERKA" wzięło udział w II Targach Naukowych ,,Ku
Przyszłości Naukowej" w Siedlcach.

* 19.03.2009. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "SKUTECZNOŚĆ PROFILAKTYKI I
RESOCJALIZACJI: UTOPIE A RZECZYWISTOŚĆ".

* 10.03.2009. Studenckie Koło Naukowe "Diagnoza" Instytutu Zdrowia rozpoczyna realizację
programu "Pokochaj życie", mającego na celu uświadomienie zagrożenia związanego z rakiem
szyjki macicy.

* 7.03.2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej zorganizowała Dzień Nauki, którego celem było przedstawienie w sposób
niekonwencjonalny ofertę dydaktyczną uczelni.

* 27.02.2009. I Konferencja Naukowa nt. "Stan badań na temat aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich".

* 15.01.2009. Studenci II roku socjologii, pod opieką Doroty Tomczyszyn i Dawida Błaszczaka,
w ramach przedmiotu socjologia zdrowia i niepełnosprawności, zainicjowali akcję „PREZENT
OD MIKOŁJA".
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* 21.12.2008. „Stół wigilijny" - impreza zorganizowana przez studentów i pracowników
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz uczniów
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

* 15.11.2008. W Regionalnych Zawodach Jeździeckich w Janowie Podlaskim wziął udział uczeń
naszego ALO - Ernest Kolenda. Zwyciężył i zdobył główny puchar.

* 11.11.2008. XX Bieg Niepodległości, w którym wzięli udział studenci z PWSZ.

* 31.10.2008. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009. W uroczystości
uczestniczył m.in. wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna.

* 23.10.2008. Uroczysta Inauguracja IV Roku Akademickiego 2008/2009 UTW przy PWSZ im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 23.10.2008. Michał Demianiuk pobił rekord świata w ilości pompek w czasie jednej minuty.

* 16.10.2008. Uczczenie XXX rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II.

* 9.10.2008. Wspólna akcja Policji i studentów PWSZ - „Nauka udzielania pierwszej pomocy".

* 23.09.2008 r. W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki studenci Ratownictwa Medycznego z
koła naukowego "PRIMUM NON NOCERE", działającym przy Instytucie Zdrowia, uczestniczyli
w dwóch projektach zorganizowanych przez Katedrę Kardiologii Szpitala Klinicznego nr 4 przy
ul. Jaczewskiego w Lublinie.
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* 11.09.2008. Fundacja Edukacja i Przyszłość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej po raz trzeci zorganizowała Podlaski Integracyjny
Festiwal Zespołów „Podkowa 2008".

* 21.06.2008. Pierwsze obrony prac w I. edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, do których przystąpiło piętnastu słuchaczy.

* 17.06.2008. Zakończenie III roku akademickiego 2007/2008 UTW z udziałem rektora Józefa
Bergiera. 50 słuchaczy odebrało zaświadczenia ukończenia kolejnego roku akademickiego.

* 14.06.2008. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. "Surwiwal w teorii i
praktyce", zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej. Konferencję otworzył rektora Józef Bergier, a jej celem było podjęcie
dyskusji oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków,
dotyczących zagadnień związanych ze sztuką przetrwania, oraz określenie perspektyw rozwoju
surwiwalu jako jednego z najbardziej atrakcyjnych rodzajów współczesnej turystyki.

* 5.06.2008. VI Symulowane Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów II roku
Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 5.06.2008. I Bal Licencjacki studentów III roku Turystyki i Rekreacji. Rozpoczął go tradycyjny
„polonez", a następnie zatańczono walc kotylionowy. W imprezie wzięli udział przedstawiciele
władz i nauczycieli uczelni.

* 4.06.2008. Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej w PWSZ im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dyskusja, prowadzona podczas spotkania nt. „Nowa
ścieżka rozwoju naukowego", skupiła się na zagadnieniach związanych z planowaną reformą
szkolnictwa wyższego. Pani minister poinformowała zebranych o oczekiwanej zgodzie
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ministerstwa na otwarcie w bialskiej PWSZ nowego kierunku - Rolnictwo.

* 3.06.2008. Studenckie Koło Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSZ im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Parlamentu
Rzeczypospolitej Polskiej. Grupa 18 osób, pod opieką przewodnika, zwiedziła m.in. budynek
Sejmu i Senatu. Podczas godzinnej wycieczki studenci wysłuchali historii polskiego
parlamentaryzmu, poznali zasady funkcjonowania współczesnego parlamentu oraz prawa i
obowiązki parlamentarzystów.

* 31.05.2008. Dzień Otwarty, podczas którego maturzyści i mieszkańcy regionu mogli zwiedzić
bialską PWSZ i zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną na nowy rok akademicki 2008/2009.
W tym dniu pracownicy i studenci uczelni zorganizowali dla dzieci festyn z okazji Dnia Dziecka.
Przygotowano wiele atrakcji, m.in. przejażdżki konne, mini sesję fotograficzną, a także liczne
konkursy z nagrodami.

* 27.05.2008. Wizyta ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika Rządu RP ds. Osób
Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni studenci PWSZ, ich rodziny,
opiekunowie, przedstawiciele uczelni oraz studenci, którzy aktywnie uczestniczyli w rzeczowej
dyskusji skoncentrowanej na problematyce szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych.

* 17-18.05.2008. Studentka II roku, kierunku Zdrowie Publiczne, specjalności kosmetyka
praktyczna, Paulina Woźnica uzyskała wyróżnienie w konkursie finałowym wizażu
artystycznego Art.-Visage podczas XVII Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetycznych
LINE & Spa w Krakowie.

* 15-20.05.2008. Trzecie wybory do Senatu PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej na kadencję 2008-2012.

* 14 i 20.05.2008. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej0, przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zrealizowała
projekt edukacji ekologicznej " Z ekologią na TY", którego celem było podniesienie wśród
młodzieży licealnej i akademickiej, skupionej przy PWSZ w Białej Podlaskiej, świadomości
bogactwa przyrody i sposobów jego ochrony . W ramach projektu 14 maja zorganizowano
wycieczkę młodzieży Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do obszarów przyrody
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chronionej, a tydzień później - 20 maja - zostały przeprowadzone w PWSZ w Białej Podlaskiej
otwarte wykłady z zakresu współczesnej ekologii.

* 13-14.05. 2008. Juwenalia. Atrakcjami były występy zespołów i kabaretów, wystąpiły m.in.:
Kabaret Szarpanina i Sakreble, zespoły: PLAGYAT, PEZET, PlanetaX , Modus F.A.U.,
FARBEN LEHRE.

* 6.05.2008. Spotkanie rektorów lubelskich uczelni w PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli: rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prorektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, prorektor
Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego prof. dr hab. Zdzisław Targoński, rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Jan
Kuczmaszewski, prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda. Prowadzone rozmowy
poświęcone były analizie możliwości wypracowania ram współpracy między uczelniami
wyższymi, skupionymi w województwie, dla lepszego wykorzystania potencjału i dostosowania
się do wyzwań dzisiejszego rynku edukacyjnego oraz oczekiwań nowoczesnej gospodarki.

* 28.04.2008. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - pierwszej w historii
klasy maturalnej (28 uczniów).

* 28.04.2008. Spotkanie studentów z prof. Zbigniewem Zaleskim, posłem do Parlamentu
Europejskiego, nt. " Młodzi szansą Lubelszczyzny" - o perspektywach, jakie młodym ludziom
daje Unia Europejska.

* 18.04.2008. Wizyta Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Celem spotkania była wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami oświaty regionu
bialskopodlaskiego, w kontekście reformy systemu oświaty.

* 8-10.04.2008. Pierwsza pielgrzymka delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do grobu Ojca Świętego. Pięcioosobowa delegacja,
składająca się z przedstawiciela władz uczelni - rektora Józefa Bergiera, pod przewodnictwem
duszpasterza akademickiego ks. Jacka Muchy oraz przedstawicieli pracowników i studentów,
uczestniczyła zarówno w nabożeństwie odprawionym w bezpośrednim sąsiedztwie grobu Ojca
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Świętego, jak i w audiencji generalnej na Placu św. Piotra z udziałem obecnego Papieża
Benedykta XVI.

* 5.04.2008. Trzecie Polskie Dyktando na Białorusi. Przed rozpoczęciem dyktanda w
zapełnionych przez młodzież salach odbyły się spotkania, na których przedstawiono szeroką
ofertę naszej uczelni. Uczestnicy dowiedzieli się o historii uczelni, kierunkach kształcenia,
organizowanych kursach, obozach, wyjazdach zagranicznych, otrzymali także komplet
materiałów promocyjnych uczelni.

* 2.04.2008. Obchody III rocznicy śmierci patrona uczelni - Papieża Jana Pawła II. Przez cały
rok czcimy pamięć i naukę Jana Pawła II, a w tym dniu szczególnie. Pracownicy i studenci
bialskiej PWSZ zapalili znicze i złożyli wieńce pod Jego pomnikiem.

* 29.03.2008. Dzień Otwarty Uczelni. Wszystkie instytuty przygotowały liczne atrakcje
zachęcające do studiowania na naszej uczelni, m.in. prezentacje multimedialne i sprzętu
medycznego, pokazy wspinaczki, kosmetyki upiększającej i mini lekcji przygotowanej przez
studentów II roku, warsztaty malarstwa oraz komunikacji interpersonalnej. Umożliwiono także
zwiedzanie uczelni.

* 28.03.2008. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: "Ruch graniczny w
kontekście rozszerzania Unii Europejskiej", zorganizowana przez Instytut Ekonomii i
Zarządzania, przy współpracy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem
Ekonomicznym, działającym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi. Celem konferencji była wymiana spostrzeżeń i sformułowanie wniosków dotyczących
zagadnień i problemów związanych z rozwojem regionów przygranicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów Polski wschodniej. W skład komitetu naukowego weszli: prof. nadzw.
dr hab. Józef Bergier, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, prof. dr hab. Bogdan Piasecki, dr
hab. prof. Anna Rogut, prof. David Smallbone.

* 11.03.2008. Wykład otwarty nt. "Dobrze skorzystać z wolności", dla studentów i pracowników
PWSZ, przeprowadzony przez Marka Ksieniewicza, założyciela Fundacji „Wybieram Wolność".

* 27.02.2008. Konferencja prasowa dotycząca poszerzenia oferty edukacyjnej PWSZ im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o nową specjalność - Ratownictwo Medyczne, a
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także uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

* 11.02.2008. Ks. Biskup Ordynariusz Siedlecki Zbigniew Kiernikowski w ramach wizytacji
kanonicznej parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego spotkał się z pracownikami i studentami PWSZ
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 26.01.2008. Pod patronatem senatora RP Józefa Bergiera odbył się Bal Charytatywny
zorganizowany przez Fundację" Edukacja i przyszłość" PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej, przy współudziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Całkowity
dochód z aukcji przeznaczono na zakup rezonansu magnetycznego na rzecz bialskiego
szpitala.

* 16.12.2007. „Stół Wigilijny" - V edycja akcji charytatywnej, zorganizowanej przez studentów i
pracowników PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dzięki życzliwości licznych
sponsorów przygotowano 200 paczek żywnościowych i wydano ponad 1000 porcji gorących
dań dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta z parafii Bł. Honorata
Koźmińskiego, parafii K. Wyszyńskiego i parafii Narodzenia NMP.

* 25-26.09.2007. Uczelnia zaprezentowała ofertę edukacyjną na rok akademicki 2008/2009 w
Lubelskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2007.

* 13-14.09.2007. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Informatyki „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym".

* 2.05.2007. II Dzień Otwarty Uczelni w roku akademickim 2006/2007 dla kandydatów na studia.
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* 29.05.2007. Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów kierunku Turystyka i
Rekreacja.

* 24-25.05.2007. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania,
pt.: „Ruch graniczny w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej".

* 24.05.2007. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Neofilologii, „Kompetencje
językowe i kulturowe absolwentów szkół średnich w świetle zadań kształcenia na filologicznych
studiach zawodowych.

* 21-24.05.2007. Spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej
Podlaskiej i Grodna - „Szlakiem dawnych kultur i religii".

* 16.05.2007. Targi Pracy, zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania.

* 20.04.2007. Uroczyste wręczenie dyplomów 90 inżynierom kierunku Informatyka.

* 14.03.2007. I Dzień Otwarty Uczelni w roku akademickim 2006/2007.

* 1.03.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej i
edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć", współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu w dniu 24 kwietnia
uczelnia gościła delegację przedsiębiorców z regionu brzeskiego na Białorusi.

* 1.02.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Szlakiem dawnych kultur i religii, jakim będzie
spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna",
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz sesja
naukowa w dniach 21-24 maja br.
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* 2.01.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Kalejdoskop - polsko-białoruskie pismo
studenckie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pierwszy numer dwumiesięcznika wydano w lutym br.

* 17.12.2006. IV edycja akcji dla osób najbardziej potrzebujących pn.: „Stół Wigilijny". Studenci
PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dzięki życzliwości wielu ludzi dobrej woli,
przygotowali paczki świąteczne dla 140 najuboższych rodzin z Białej Podlaskiej.

* 15.11.2006. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

* 27-28.10.2006. Konferencja pt.: „Jak z sukcesem wybudować nowoczesny obiekt sportowy inwestycje sportowe i rekreacyjne na wyższych uczelniach", zorganizowana przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej. Miejscem spotkania była PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

* 19.10.2006. Siódma uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Uczelnia obecnie proponuje 7
kierunków i 21 specjalności. Naukę na I roku rozpoczęło 1796 studentów.

* 14.10.2006. Inauguracja akcji „Napęd na kulturę". Studenci PWSZ prezentowali na Placu
Wolności w Białej Podlaskiej sposoby udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków
drogowych.

* 25-29.09.2006. Fundacja Edukacja i Przyszłość przy PWSZ w Białej Podlaskiej wraz z
PFRON zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukowo-Metodyczną w ramach
programu PARTNER 2006 „Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych".
Miejscem spotkania było Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy k/Białej
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Podlaskiej.

* 18.09.2006. Uroczyste wręczenie dyplomów.

* 19.08.2006. I Integracyjny Festiwal Zespołów i Kapel Ludowych PODKOWA 2006, który odbył
się w zespole parkowo-pałacowym Potockich w Międzyrzecu Podlaskim.

* 13.08.2006. AZS PWSZ Biała Podlaska pokonała LKS CISY Nałęczów w meczu
inaugurującym nowy sezon ekstraligi piłki nożnej kobiet. Za zwycięstwo nasza drużyna, będąca
beniaminkiem, wywalczyła 3 punkty.

* 28.06.2006. Wykład dr. Jerzego Flisińskiego nt. „Początki Białej Podlaskiej, historia
Radziwiłłów", wygłoszony dla słuchaczy UTW.

* 25.06.2006. Otwarty festyn w sportach wodnych na Zalewie (Żwirownia II) w Międzyrzecu
Podlaskim. AZS przy PWSZ przedstawił pokaz nurkowania i sprzętu ratowniczego oraz sposoby
ratowania ludzi na akwenach otwartych.

* 21.06.2006. Drużyna AZS PWSZ Biała Podlaska w swoim drugim meczu barażowym o awans
do ekstraligi pokonała Stilon Gorzów Wielkopolski 6:2. Tym samym AZS zajął miejsce Stilonu w
stawce najlepszych sześciu zespołów Polski.

* 30.05.2006. PWSZ w Białej Podlaskiej gościła przedstawiciela Zarządu Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej - Marka Zdziebłowskiego. Celem wizyty była wymiana poglądów,
doświadczeń i wiedzy dotyczącej zagospodarowania terenów poprzemysłowych i pozyskanych
z Urzędu Miasta Biała Podlaska.

* 23.05.2006. Studenci II roku Turystyki i Rekreacji prezentowali oferty biur podróży w ramach
zajęć lekcyjnych z „Metodyki i technik obsługi ruchu turystycznego".
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* 17-18.05.2006. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praca - Etos - Wychowanie",
zorganizowana przez Instytut Pedagogiki.

* 17.05.2006. Spektakl oparty na twórczości ks. Jana Twardowskiego, wystawiony przez koło
zainteresowań teatralnych, działające przy PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

* 12-14.05.2006. Juwenalia PWSZ.

* 10.05.2006. Targi Pracy i Edukacji, zorganizowane przez Biuro Karier, działające przy PWSZ
w Białej Podlaskiej.

* 9.05.2006. Wykład otwarty zastępcy attache kulturalnego Ambasady Stanów Zjednoczonych
Ameryki Hilary Renner, dotyczący kultury amerykańskiej.

* 28.04.2006. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt: „Rola samorządu w
zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym", zorganizowana z inicjatywy pracowników
Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 27.04.2006. Spotkanie z młodzieżą na imprezie pod hasłem „Młodość bez narkotyków". Celem
było zachęcenie młodych ludzi do mówienia „NIE" dealerom i kolegom promującym narkotyki
czy alkohol, poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniu, a także zastanowienie się nad samym
sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień.

* 26.04.2006. Wykład prof. dr hab. Henryka Mierzwińskiego nt. „Historia i dzieje kościoła
greko-katolickiego", zorganizowany dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w
Białej Podlaskiej. Po wykładzie odbyła się część artystyczna „Siedem duszków tęczy" w
wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka.
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* 22.04.2006. Dzień Otwarty Uczelni.

* 21.04.2006. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: Informatyka oraz
Pielęgniarstwo.

* 19.04.2006. PWSZ w Białej Podlaskiej w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych 2006,
zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą" i miesięcznik „Perspektywy", uplansowała się na 7.
pozycji wśród 20 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

* 4-6.04.2006. Uczelnia wzięła udział w Wirtualnych Targach Edukacyjnych 2006, w całości
przeprowadzonych w Internecie i skierowanych do osób poszukujących uczelni wyższych, firm
szkoleniowych i innych organizacji edukacyjnych.

* 23.03.2006. Targi Edukacyjne w Łosicach, zorganizowane dzięki współpracy dyrekcji I Liceum
Ogólnokształcącego w Łosicach ze Szkolnym Ośrodkiem Karier.

* 18.03.2006. Dzień Otwarty Uczelni.

* 17.03.2006. Rozstrzygnięcie IV Plebiscytu „Dziennika Wschodniego" Złota Kropka 2005. Na
uroczystej gali w lubelskim Trybunale Złotą Kropkę w kategorii „Człowiek Roku" otrzymał rektor
PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Józef Bergier.

* 16-17.03.2006. W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyły się IV
Lubelskie Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Uczelnia
zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną na stoisku promocyjnym.

* 15.03.2006. Studenci II roku Pielęgniarstwa zorganizowali wykład nt. „Każdy może być
zakażony HIV!!! To dotyczy również ciebie".
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* 13.03.2006. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, zakupiła na potrzeby Instytutu
Pielęgniarstwa dwa nowoczesne manekiny do ćwiczeń ratowniczych.

* 11.03.2006. Wizyta Donalda Tuska w PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 6.03.2006. Rozpoczęcie rozbudowy PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej etap II.

* 23-24.02.2006. Targi Edukacyjne w Hajnówce i Bielsku Podlaskim.

* 20.02.2006. Uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku - immatrykulacja słuchaczy,
wręczenie indeksów.

* 15.02.2006. Robocze spotkanie niepełnosprawnych studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej z przedstawicielami PFRON.

* 21.01.2006. Dzień Otwarty Uczelni.

* 13-14.01.2006. Spotkanie informacyjne dotyczące projektu z Unii Europejskiej „Zróbmy
pierwszy krok".

* 18.12.2005. Kolejny „Stół Wigilijny" na Placu Wolności dla mieszkańców Białej Podlaskiej,
zorganizowany przez studentów PWSZ w Białej Podlaskiej.

* 14.12.2005. Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
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* 12.12.2005. Uczelnia w telewizji TVP1. W porannej audycji „Kawa czy herbata" Jedynka
zaprezentowała PWSZ w Białej Podlaskiej.

* 23.11.2005. „Targi Pracy i Edukacji", zorganizowane przez Biuro Karier i Instytut Ekonomii i
Zarządzania.

* 17.11.2005. Studenci III-go roku Ratownictwa Medycznego zorganizowali kolejną akcję
honorowego oddawania krwi pod nazwą „Wampiriada PWSZ".

* 22.10.2005. Bal z okazji 5-lecia uczelni.

* 21.10.2005. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006. Z okazji jubileuszu
5-lecia uczelni - poświęcenie sztandaru PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uroczyste nadanie imienia.

* 14-15.10.2005. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Stan i perspektywy oraz innowacje w
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich", zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji.

* 23-24.09.2005. Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna na 100-lecie PTTK:
„Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier".

* 5-6.09.2005. Konferencja naukowo-metodyczna: „Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce",
zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji.
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* 5.09.2005. Pierwsza uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego w Akademickim Liceum
Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej.

* kwiecień 2005. Rozpoczęło działalność Studenckie Biuro Turystyki i Rekreacji, którego oferta
skierowana jest do studentów PWSZ, a docelowo także do lokalnej społeczności.

* 28.04.2005. Dr hab. prof. Józef Bergier został wybrany przez Senat na rektora w kolejnej
kadencji 2005-2009.

* 28.04.2005. Minister Edukacji Narodowej i Sportu podpisał rozporządzenie w sprawie
przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. Na jego mocy
dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy uczelni na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 20-21.04.2005. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu
Jana Pawła II" w Instytucie Pedagogiki.

* 24.02.2005 r. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym inżynierom informatyki stosowanej.

* 21.01.2005. Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego oraz biblioteki z czytelnią.

* 19.12.2004. Samorząd Studencki przy PWSZ w Białej Podlaskiej zorganizował akcję
charytatywną pod nazwą „Stół Wigilijny" dla społeczności miasta Biała Podlaska.

* 10.122.2004. Wykład otwarty, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa, nt.
„Przemoc i sytuacje przemocy wobec dziecka".

38 / 48

Historia uczelni

* 29-30.10.2004. Instytut Informatyki PWSZ w Białej Podlaskiej zorganizował w Grabanowie
seminarium naukowe nt. „Rachunek globalny a przyszłość informatyki".

* 14.10.2004. Porozumienie z Wyższym Prywatnym Ekonomiczno-Prawniczym Colleg'em w
Baranowiczach (Białoruś) w sprawie wymiany wykładowców i studentów w zakresie staży i
praktyk, współpracy naukowej i dydaktycznej.

* 10.10.2004. Wykład otwarty wygłosił Rzecznik Praw Dziecka. Temat wykładu: „Przemoc i
sytuacje przemocy wobec dziecka".

* 5.07-1.10.2004. W ramach programu Leonardo da Vinci, w Dolnej Austrii w miejscowości
Zwettl, 20 studentów I i II roku kierunku Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji odbyła
13-tygodniowy staż szkoleniowo-zawodowy. Na realizację stażu uczelnia uzyskała 80 %
dofinansowanie w wysokości 38.752 Euro. Celami projektu było nabycie konkretnych
umiejętności praktycznych w przedsiębiorstwach turystycznych, doskonalenie języka
branżowego, zapoznanie się z nowoczesnymi systemami zarządzania i organizacji w turystyce i
agroturystyce wg standardów europejskich, obsługą klienta w turystyce oraz organizacją czasu
wolnego i nowymi formami jego wykorzystywania.

* 24.05.2004. W siedzibie PWSZ w Białej Podlaskiej rektor Akademii Podlaskiej w Siedlcach
prof. ndzw. dr hab. Antoni Jówko oraz rektor PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józef
Bergier podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między uczelniami oraz
możliwości kontynuowania uzupełniających studiów magisterskich przez studentów PWSZ w
Białej Podlaskiej.

* 21.05.2004. Na międzyrzeckiej pływalni MOSiR odbyły się XXII Mistrzostwa Polski PWSZ w
pływaniu, zorganizowane przez PWSZ w Białej Podlaskiej. W mistrzostwach brało udział 13
reprezentacji PWSZ, w tym nasza drużyna.
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* 20.05.2004. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, przy
współpracy z Izbą Celną w Białej Podlaskiej, zorganizował wykład otwarty nt. „Przepisy prawne
dotyczące obrotu międzynarodowego".

* kwiecień 2004. Wizyta w PWSZ w Białej Podlaskiej Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego.
Wykład otwarty nt. „Wejścia Polski do Unii Europejskiej".

* 29.04.2004. „Wmurowanie Kamienia Węgielnego" pod budowę nowego obiektu
dydaktycznego z udziałem Konwentu i Senatu uczelni, biskupa siedleckiego Zbigniewa
Kiernikowskiego oraz władz miasta Białej Podlaskiej. Poświęcenia rozpoczętej budowy dokonał
ks. prałat Mieczysław Lipniacki.

* 24.04.2004. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. „Rozwój obszarów
przygranicznych w kontekście funkcjonowania euroregionów", pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

* 21.03.2004. Zakupiono kolejną część budynku przy ul. Sidorskiej 102, na potrzeby biblioteki
wraz z czytelnią.

* 12.02.2004. Zorganizowano I Warsztaty Naukowo-Metodyczne w Instytucie Pedagogiki na
temat: „Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej".

* 15.01.2004. Przekazanie przez władze miasta Międzyrzec Podlaski terenu przyległego do
zbiornika wodnego o powierzchni ok. 2,5 ha. W perspektywie ma tam powstać Ośrodek
Sportowo-Rekreacyjny.

* 15.01.2004. Decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 stycznia 2004 r.
(Uchwała Nr 5/2004) specjalności zawodowe „Język Angielski", „Język Niemiecki", „Język
Rosyjski" zostały przyporządkowane do kierunku „Filologia".
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* 5.01.2004. Porozumienie z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, dotyczące
wymiany wydawanych przez siebie woluminów.

* listopad 2003. Wizyta Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego zakończona
uzyskaniem Certyfikatu Akredytacyjnego.

* 26-27.09.2003. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: „Sport powszechny w
integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie".

* 5.09.2003. Uroczyste wręczenie 271 dyplomów ukończenia studiów licencjackich pierwszym
absolwentom PWSZ w Białej Podlaskiej.

* wrzesień 2003. W ramach istniejącego już kierunku Pielęgniarstwo utworzono nową
specjalność: Ratownictwo Medyczne.

* lipiec 2003. Wyjazd studentów specjalności Pielęgniarstwo na praktyki do Centrum
Medycznego w Niort (Francja).

* czerwiec-lipiec 2003. Pierwsze obrony prac licencjackich w PWSZ w Białej Podlaskiej, na
czterech specjalnościach: Język Angielski, Język Niemiecki, Organizacja i Obsługa Turystyki i
Rekreacji oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

* 18.06.2003. Porozumienie z SGGW w Warszawie w sprawie współpracy w organizacji i
prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku
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Zarządzanie i Marketing, specjalności: Zarządzanie i Marketing w Turystyce, Zarządzanie i
Marketing w Agrobiznesie.

* 9-10.06.2003. Ogólnopolska Konferencja Rektorów PWSZ, podczas której omawiano m.in.
„Prawo o szkolnictwie wyższym", „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa uczelni".
Przedstawiono także ocenę PWSZ przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

* 4.06.2003. Zorganizowano pierwsze w historii uczelni „Juwenalia". W programie znalazły się
pokazy walk taekwon-do, capoeira, mecz piłki plażowej Kadra kontra Studenci przy dopingu
cheerleaderek, liczne konkursy z nagrodami, karaoke, występy muzyczne zespołów: Riposta
DJ, Fenomen, Full Power Spirit. Uroczystość zakończyła dyskoteka w klubie Titanic.

* 16-17.05.2003. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Turystyka a Religia", przygotowana
przez Zakład Turystyki i Rekreacji.

* 14.05.2003. Pokazy dla studentów w formie warsztatów na temat: „Trening zarządzania,
budowanie zespołu, podnoszenie kreatywności, icebreakers".

* 12.04.2003. Wizyta przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu.
Rektorzy: PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józef Bergier i prof. dr hab. Władimir Pletiucho
podpisali porozumienie o międzyuczelnianej współpracy, która polegać ma na: wymianie
pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz współpracy naukowej i dydaktycznej.

* 8.04.2003. Wykład otwarty, zorganizowany przez Zakład Języka Angielskiego, nt. „Polityka
zagraniczna Stanów Zjednoczonych", wygłoszony w języku angielskim przez Williama
Moździerza, I sekretarza Ambasady Amerykańskiej w Polsce.

* 1.04.2003. Wizyta rektora Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji. Rektorzy obu uczelni: Karol
Feć i Józef Bergier podpisali umowę o współpracy między Preszowskim Uniwersytetem a
PWSZ w Białej Podlaskiej. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe, organizować
konferencje naukowe, prowadzić wymianę studentów w zakresie staży i praktyk, krzewić kulturę
fizyczną i sport poprzez organizację zawodów sportowych.
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* 26.03.2003. Biuro Karier zorganizowało Targi Pracy, w których wzięli udział studenci bialskich
szkół wyższych i przedstawiciele różnych firm. Spotkanie miało na celu zapoznanie i wymianę
zainteresowań.

* 29.01.2003. Na zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie
kierownictwa SGGW i naszej uczelni. Podpisano porozumienie w sprawie kształcenia naszych
absolwentów specjalności: Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji oraz Zarządzania
Przedsiębiorstwem na uzupełniających studiach magisterskich, dziennych i zaocznych, na
SGGW na dwóch kierunkach: Zarządzanie w Turystyce oraz Zarządzanie w Agrobiznesie.

* 17.12.2002. Wizyta byłego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, a obecnie prorektora Akademii
Polonijnej w Częstochowie, prof. Jerzego Buzka. Celem spotkania z władzami PWSZ w Białej
Podlaskiej było nawiązanie współpracy między obiema uczelniami. Podczas wizyty prof. Jerzy
Buzek spotkał się z pracownikami kierownictwa uczelni i studentami, dyskutując na temat
przyszłości Unii Europejskiej.

* 11.12.2002. Wizyta Ministra Sportu Mieczysława Nowickiego oraz prezesa Polskiego Związku
Kajakowego Tadeusza Wróblewskiego, której celem było nawiązanie współpracy w zakresie
organizacji imprez turystyki kajakowej i kolarstwa turystycznego, a także szkolenia kadry na
potrzeby turystyki i sportu.

* 2.10.2002. Wizyta dyrektora Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmydke, który
przeprowadził szkolenie inicjujące powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie
Południowego Podlasia.

* październik 2002. Objęcie przez PWSZ w Białej Podlaskiej patronatu nad kawiarenką przy
Handlowym Centrum EPI, ul. Sidorska 100. Kawiarenka stworzyła studenckim braciom warunki
do organizacji różnorodnych imprez, takich jak : „Andrzejki", „Halloween Party", wzbogaconych
występami zespołów młodzieżowych i różnego rodzaju pokazami.
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* 10.09.2002. Zawarto porozumienie w sprawie współpracy z Preśovska Uniwerzita w zakresie
badań naukowych, organizacji konferencji, wymiany studentów w obrębie staży i praktyk,
udziału w zawodach sportowych.

* 10.07.2002. Powołano fundację „Edukacja i Przyszłość", której głównym celem jest wspieranie
działań i przedsięwzięć związanych z rozwojem i efektywnym funkcjonowaniem uczelni. Ze
zgromadzonych dochodów wspomagać będzie zagraniczne wyjazdy studentów m.in. do:
Londynu, Paryża, Wiednia i Madrytu. Prowadzić także będzie kursy językowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i
rosyjskiego.

* 17.06.2002. Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem im. A. Puszkina w Brześciu, która
ma obejmować: wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę studentów,
współpracę naukową i dydaktyczną (konferencje, sympozja, studencki ruch naukowy i
dydaktyczny), wymianę publikacji naukowych i dydaktycznych, współpracę kulturalną i
sportową.

* 14.06.2002. Uczelnia laureatem konkursu „Wawrzyn Podlasia 2002", zorganizowanym przez
redakcję tygodnika „Słowo Podlasia". Otrzymała okolicznościową statuetkę.

* 1.06.2002. W auli PWSZ w Białej Podlaskiej odbył się konkurs Miss Polonia Regionu
Bialskopodlaskiego. Do rywalizacji przystąpiło 20 dziewcząt. Wśród nich były dwie studentki
PWSZ w Białej Podlaskiej: Joanna Sienkiewicz - studentka specjalności Pedagogika Społeczna
oraz Magdalena Tomaszczuk (I vice Miss i Miss Foto Regionu Bialskopodlaskiego) - studentka
Specjalności Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji.

* maj 2002. PWSZ w Białej Podlaskiej odnotowała pierwsze sukcesy studentów podczas III
Mistrzostw Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Lesznie. W rywalizacji
krajowej w pływaniu 10-osobowa reprezentacja uczelni, pod opieką mgr S. Bytysa, zdobyła 2
złote i 2 brązowe medale.
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* maj 2002. Powstaje sekcja teakwon-do, pierwsza wyczynowa sekcja uczelnianego AZS-u,
prowadzona przez wielokrotnego mistrza Polski w tej dyscyplinie mgr Tomasza Mazurka.

* 16.05.2002. Prezes Światowej Organizacji „Sportu dla Wszystkich" - prof. Göyngyi Szabo z
Uniwersytetu Kultury Fizycznej w Budapeszcie - wygłosiła wykład otwarty na temat
„Teoretyczne i praktyczne aspekty sportu dla wszystkich".

* 15.03.2002. Porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w
sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów specjalności Ratownictwo Medyczne.

* 15.03.2002. Porozumienie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Białej Podlaskiej w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów
specjalności Ratownictwo Medyczne.

* 2-12.02.2002. Zimowe obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, Krynicy i na Słowacji.

* 17 grudnia 2001 r. Studenci pierwszego roku Pedagogiki Społecznej spotkali się, po raz
pierwszy, ze skazanymi w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Spotkanie zapoczątkowało
współpracę z bialską uczelnią, co oznacza początek edukacji dla studentów tegoż kierunku,
którzy w przyszłości mają mieć praktyki w bialskim Zakładzie Karnym.

* 15 grudnia 2001 r. Po listopadowej wizytacji Zespołu Ekspertów (22-24.11.2001 r.) Komisja
Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego wydała, na podstawie przedstawionego
raportu, uchwałę pozytywnie oceniającą jakość kształcenia w PWSZ w Białej Podlaskiej i
udzielając uczelni akredytacji na dalsze lata.

* 14-15 grudnia 2001 r. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. „Praca, sport i wypoczynek
niepełnosprawnych". Idea konferencji zrodziła się w lokalnej społeczności, dając wyraz refleksji
nad sposobami umożliwiania osobom niepełnosprawnym podejmowania pracy, jak również
organizowania ich czasu wolnego z ukierunkowaniem na sport, rekreację i wypoczynek.
Konferencję zakończyła interesująca dyskusja, podczas której zobowiązano się do
kontynuowania rozpoczętej w ten sposób współpracy.
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* listopad 2001 r. Wykład prof. Mario Raicha ze Szwajcarii pt.: „Być przedsiębiorcą". Naukowiec
przybył na zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józefa Bergiera. Celem
wizyty była propozycja utworzenia polsko-szwajcarskich studiów podyplomowych „Zarządzanie
Przedsiębiorstwem", kończących się uzyskaniem dyplomu Polsko-Szwajcarskiego Centrum
Przedsiębiorczości i PWSZ w Białej Podlaskiej.

* 21.11.2001. Zostało zawarte porozumienie między KUL-em a PWSZ w Białej Podlaskiej.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowa i dydaktyczna. Absolwenci specjalności
Pedagogika Społeczna, posiadający tytuł licencjata, będą mogli kontynuować naukę na
studiach uzupełniających magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

* 25.10.2001. Odbyły się pierwsze w historii uczelni otrzęsiny żaków.

* 12.10.2001. Uroczysta ceremonia otwarcia i poświęcenia nowego budynku dydaktycznego
uczelni. Jego drugą część oddano do użytku 4 października 2002 r.

* 1.10.2001. Uruchomiono trzy kolejne specjalności: Informatyka Stosowana, Pedagogika
Społeczna oraz Pielęgniarstwo.

* 1.10.2001. Rozpoczęła funkcjonowanie Biblioteka Uczelniana.

* 24.09.2001. Uczelnia, w wyniku darowizny, stała się właścicielem części budynku przy ul.
Sidorskiej 102, gdzie stworzono salę ćwiczeń ruchowych.
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* 18-30.06.2001. Pierwsza sesja letnia.

* czerwiec 2001 r. Uczelnia gości ekipę hiszpańskich dziennikarzy, którzy przybyli na
zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej. Efektem wizyty była seria artykułów w prasie
hiszpańskiej.

* czerwiec 2001 r. Wyjazd studentów turystyki na targi turystyczne do Warszawy.

* 29.05.2001. Senat uczelni jednogłośnie wybrał na stanowisko rektora dr hab. prof. Józefa
Bergiera, który w pierwszym roku funkcjonowania PWSZ pełnił powyższą funkcję na mocy
nominacji ministerialnej.

* 18-19.05.2001. Ogólnopolska konferencja metodyczna nt.: „Turystyka szansą rozwoju
społeczno-gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju".

* maj 2001 r. Odbyły się I wybory do samorządu studenckiego. Przewodniczącym samorządu
został Piotr Wej, student specjalności Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji. Samorząd
uczelni bierze czynny udział w organizowanych konferencjach, Dniach Otwartych, egzaminach
wstępnych, organizuje „Juwenalia", „Otrzęsiny Żaków", a jego przedstawiciele zasiadają w
Konwencie i Senacie.

* 24.04.2001. Zostało zawarte porozumienie między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a
PWSZ w Białej Podlaskiej. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowa i dydaktyczna.

* 19.02.2001. Rektor uczelni prof. Józef Bergier i dyrektor MOK Janusz Izbicki podpisali akt
darowizny, na mocy którego nowym właścicielem obiektu socjalnego ZW „Biawena" przy ul.
Sidorskiej 95/97 została PWSZ w Białej Podlaskiej. W tym obiekcie mieścił się Rektorat uczelni,
część administracji, stołówka studencka, aula, sala konferencyjna, 2 sale językowe.

* 12.01.2001. Rozpoczął działalność KU AZS PWSZ - powołano 7 sekcji (jeździectwo,
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kajakarstwo turystyczne, windsurfing, żeglarstwo, narciarstwo, piłka nożna kobiet, fitness).

* 12.01.2001. Odbyło się spotkanie z głównym doradcą premiera ds. zagranicznych - ministrem
Jerzym Nowakowskim. Tematem przewodnim konsultacji była „Rola województw wschodnich w
perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz polityki wschodniej rządów".

* 28.11.2000. Rozpoczęło działalność stworzone przez studentów Niezależne Zrzeszenie
Studentów, aktywnie włączające się do akcji ogólnopolskich oraz organizujące studenckie
imprezy m.in."Andrzejki", „Halloween Party".

* 18.10.2000. Pierwsza w historii szkoły inauguracja roku akademickiego. Po raz pierwszy w
murach PWSZ zabrzmiał Gaudeamus. W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Edukacji
Narodowej prof. Jerzy Zdrada i Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Maciej Płażyński.
Studenci w PWSZ rozpoczęli, w trybie dziennym i zaocznym, zajęcia na czterech kierunkach:
Język Angielski, Język Niemiecki, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Organizacja i Obsługa
Turystyki i Rekreacji. Uruchomiono studia podyplomowe z zakresu: Nauczania Informatyki,
Przedsiębiorczości, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Inaugurację zakończył wykład
prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza nt. „Europejskich systemów rolno-żywnościowych:
wyzwania konkurencyjne dla Polski".
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