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Oświata
JAKOŚĆ, RZETELNOŚĆ i PEWNOŚĆ

Ogłaszacie właśnie nabór na kolejny 
rok akademicki, ale propozycji edu-
kacyjnych jest wiele – czym wyróż-
nia się GSW Milenium?

Prof. L. Gawrecki: – Przede 
wszystkim marką, nad którą pracu-
jemy od kilkunastu lat. Przecież na-
sza uczelnia na tym terenie działa 
od 2000 roku, kiedy to w Gnieźnie 
powstał wydział zamiejscowy Stu-
dium Doskonalenia Menedżerów 
Oświaty w Kaliszu. Nauczycieli z re-
gionu wrzesińskiego, gnieźnieńskie-
go, wągrowieckiego, a także z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
na studiach podyplomowych kształ-
cimy od 15 lat!
A na studiach licencjackich?

Od 2002, a od 2010 również 
na magisterskich. Od 2010 prowa-
dzimy też Wydział Zamiejscowy 
w Wągrowcu.
I l u  a b s o l w e n t ó w  z a t e m 
ma Milenium?

Ponad 20 tysięcy na studiach 
podyplomowych oraz ponad 3 ty-
siące na studiach licencjackich 
i magisterskich.
Skąd pewność, że są to prawdziwe 
liczby, niezawyżone?

A czy uczelnia utrzymałaby się 
przez kilkanaście lat gdyby nie mia-
ła tylu studentów? Liczby zaś moż-
na sprawdzić w księgach wydanych 
dyplomów.
Jak uczelnia tworzy markę?

Stawiając na jakość kształcenia.
To brzmi ogólnikowo, proszę 
o konkrety.

Proszę bardzo. Jakość tworzymy 
w trzech płaszczyznach:
• dydaktycznej; tu naprawdę moż-

na się nauczyć!
• organizacyjnej; kompetentna 

i zawsze dostępna obsługa admi-
nistracyjna, rozsądnie ułożony 
plan zajęć i porządek organiza-
cyjny. U nas nie może być chaosu, 
długiego czekania na spóźnione-
go wykładowcę, nagłego odwoły-
wania zajęć (chyba że przypadek 
losowy…), skracania ich itp.

• bazowej; wszystko w jednym miej-
scu: nauka, administracja i rekreacja.

Jak uczelnia realizuje to w praktyce?
Przede wszystkim dbając o wyso-

ki poziom kształcenia w Milenium tak 
dobieramy programy nauczania oraz 
kadrę wykładowców, aby nasi studen-
ci faktycznie mogli się czegoś nauczyć. 
Kto dziś zatrudni niedouczonego ab-
solwenta przypadkowych studiów? 
Jak poradzi sobie nauczyciel np. geo-
grafii, który studia podyplomowe na-
dające kwalifikacje do np. nauczania 
historii ukończył w podrzędnej pla-
cówce, zatrudniającej przypadko-
wą (bo tanią!) kadrę. Przecież tego 
się trzeba nauczyć w rzetelnej uczel-
ni, na pogłębionych studiach, w któ-
rej wykładowcy mają nie tylko wyma-
gane kwalifikacje, ale i odpowiednią 
markę, uznane nazwisko!
Tak powinno być w każdej uczelni.

Tak by się zdawało, ale zdarza się, 
że niektóre słabnące obecnie uczel-
nie, powołują różne punkty rekru-
tacyjne czy partnerskie – zwłaszcza 
w mniejszych ośrodkach, gdzie trud-
no o odpowiednią kadrę – zatrudnia 
się więc osoby przypadkowe z naj-
niższymi kwalifikacjami, byle ta-
nio (no bo czesne mocno się obniża, 
zwłaszcza na początku, na zachętę!). 
Wykładowcami są więc najczęściej 
nauczyciele z miejscowych szkół, 
którzy ewentualnie mogą prowadzić 
ćwiczenia praktyczne – ale gdzie pro-
fesorowie, doktorzy? Przecież uczel-
nia to nie szkoła zawodowa!
Co to właściwie jest punkt rekruta-
cyjny partnerski, czy dydaktyczny 
szkoły wyższej?

No właśnie. Ustawa o szkolnictwie 
wyższym jednoznacznie określa, że 

uczelnia poza swoją siedzibą – może 
tworzyć tylko i wyłącznie wydziały za-
miejscowe, zatrudniające co najmniej 
trzech profesorów i sześciu doktorów 
na studiach licencjackich (na magi-
sterskich odpowiednio 6+6). O żad-
nych punktach tam nie ma mowy. Są 
też inne warunki – ścisła realizacja 
określonej liczby godzin dydaktycz-
nych. Zajęcia e-learningowe mogą być 
tylko dopełnieniem wymaganej liczby 
godzin wykładów i ćwiczeń. Nielegal-
ne jest też dojeżdżanie przez studen-
tów na jakiekolwiek zajęcia czy egza-
miny do innego miasta.

Również kontrolowane są pro-
gramy nauczania i ich adekwatność 
w stosunku do kierunku studiów.

Tego rodzaju wymogi formal-
ne, legalizujące dyplomy określo-
ne przez MNiSzW, obowiązują 
również w odniesieniu do studiów 
podyplomowych.
Przestrzeganie prawa wydaje się być 
czymś oczywistym.

A jednak zdarzały się w Polsce 
procesy o odszkodowanie za pie-
niądze wpłacone przez słuchaczy 
na nielegalne studia. A osoby two-
rzące takie punkty odpowiadały kar-
nie i były obciążone zwrotem pienię-
dzy pobranych od słuchaczy.

A jeśli w dodatku nabór ogłasza 
placówka będąca w stanie likwida-
cji, legalność takich studiów i dy-
plomów ich ukończenia jest bardzo 
wątpliwa...

Warto więc sprawdzić w MNiSzW 
czy dany „punkt” jest legalny, jaki jest 
status placówki, która prowadzi na-
bór czy np. nie jest w stanie likwida-
cji i nie ma prawa prowadzić naboru 
(nie jest tu istotne z jakimi uczelniami 

taka placówka współpracuje – liczy się 
to kto prowadzi nabór i ów „punkt”). 
Niektóre też placówki ogłaszają rekru-
tację, potem uda się im zebrać zaled-
wie kilka osób i nie tworzą grupy, a za-
interesowani „zostają na lodzie”.
Rozumiem, że GSW Milenium nie 
ma tego rodzaju problemów?

Potwierdziły to aż cztery wizytacje 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
również w odniesieniu do Wydziału 
Zamiejscowego (a nie „punktu”...) 
w Wągrowcu, na prowadzenie które-
go mamy zgodę MNiSzW.

Przez 15 lat działalności GSW Mi-
lenium ani jeden dyplom czy świadec-
two ukończenia studiów podyplomo-
wych nie było zakwestionowane.
Wrócimy zatem do charakterysty-
ki waszej Uczelni – jaka jest infra-
struktura i baza Milenium?

Jest to kampus, składający się 
z dwóch budynków, będących wła-
snością uczelni (nie wynajmowa-
nych!) oraz części rekreacyjnej (roz-
budowany bar, zielony teren itd.). 
Oferujemy naszym słuchaczom peł-
ny komfort nauki, w wygodnie urzą-
dzonych salach dydaktycznych. Wy-
posażone są w niezbędny sprzęt 
audiowizualny, a krzesła mają mięk-
kie siedzenia! (Co jest istotne, gdy 
zajęcia trwają kilka godzin).
Gdzie słuchacze mogą załatwiać 
swoje sprawy?

Też na miejscu, wszystko w jed-
nym obiekcie. Miłe Panie są w dzie-
kanacie, również popołudniami, gdy 
odbywają się zajęcia. Jeśli zdarzy 
się coś nieprzewidzianego pracow-
nik dziekanatu jest zawsze pod ręką. 
Do nas zawsze można się dodzwonić 
i otrzymać kompetentną odpowiedź.

Ale w praktyce wszelkie infor-
macje studenci otrzymują na bieżą-
co SMS-em lub e-mailem, mamy bo-
wiem bardzo rozbudowany system 
elektroniczny.

Rozmowa z założycielem 
GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY 
WYŻSZEJ MILENIUM prof. nzw. 
dr. Lechosławem Gawreckim. 

Studia podyplomowe do nauczania 
kolejnego przedmiotu:
•	 edukacja dla	bezpieczeństwa
•	 geografia
•	 historia
•	 informatyka z	technologią	informacyjną
•	 język polski
•	 matematyka w	szkole
•	 nauczanie języka	angielskiego	w	eduka-
cji	 przedszkolnej	i wczesnoszkolnej

•	 pedagogika sztuki	-	plastyka
•	 pedagogika sztuki	-	wiedza	o	kulturze
•	 przedsiębiorczość
•	 przyroda
•	 technika w	szkole
•	 wiedza o	społeczeństwie
•	 wychowanie do	życia	w	rodzinie 
•	 wychowanie fizyczne	z	elementami	tańca
•	 zintegrowana edukacja	
przedszkolna i	 wczesnoszkolna

•	 zintegrowana edukacja	przedszkolna	i	wcze-
snoszkolna   z	elementami	tańca

Studia przygotowujące do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych i innych:
•	 diagnoza i	terapia	pedagogiczna
•	 edukacja i	rehabilitacja osób 	z nie-
pełnosprawnością	 intelektualną	
oligofrenopedagogika

•	 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z	
promocją  zdrowia 

•	 infobroker -	zarządzanie	danymi	-	studia 	po-
dyplomowe	dla  bibliotekarzy 

•	 neurologopedia 
•	 opieka nad	ludźmi	starszymi	i	administrowa-
nie	 systemem	opieki

•	 pedagogika lecznicza
•	 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza	 z	
pomocą	psychologiczną

•	 resocjalizacja i	socjoterapia
•	 surdopedagogika
•	 tyflopedagogika
•	 wczesne wspomaganie	rozwoju	dziecka
•	 wspieranie rozwoju	i	edukacji	osób	ze	
spektrum autyzmu

•	 pedagogika	zabawy	z	rytmiką NOWOŚĆ
•	 logopedia

Specjalności menedżerskie:
•	 organizacja	i	zarządzanie	„Menedżer		
w	oświacie”

•	 zarządzanie	zmianą	w	organizacji  NOWOŚĆ
•	 księgowość	małych	i	średnich	przedsię-
biorstw	z	elementami	kadr	i	płac

•	 zarządzanie	zasobami	ludzkimi w	sektorze	
małych	i	średnich	przedsiębiorstw

•	 zarządzanie	w	administracji	publicznej
•	 doradca	MSP	-	studia	podyplomowe	dla	
pracowników	organizacji	wspierających	
przedsiębiorczość 

•	 promocja	miast,	regionów	i	gmin	-	studia	po-
dyplomowe	dla	pracowników	administra-
cji	publicznej  

•	 budowanie	wizerunku	i	promocja	MSP	-	stu-
dia	podyplomowe	dla	właścicieli 	i	pracowni-
ków	sektora	MSP 

•	 nowa	perspektywa	przedsiębiorczości	-	za-
rządzanie	początkową	fazą	działalności	
gospodarczej 

Specjalności na kierunku pedagogika  
w Gnieźnie (studia licencjackie):
•	 poradnictwo	i	pomoc	
psychologiczno-pedagogiczna 

•	 edukacja	elementarna	z	terapią	
pedagogiczną 

•	 resocjalizacja	i	bezpieczeństwo	w środowi-
sku	lokalnym

Specjalności na kierunku zarządzanie  
w Gnieźnie (studia licencjackie):
•	 zarządzanie	małymi	i	średnimi	
przedsiębiorstwami

•	 zarządzanie	zasobami	ludzkimi
•	 zarządzanie	w	administracji	publicznej
•	 zarządzanie	sprzedażą

Specjalności na kierunku pedagogika  
w Gnieźnie (studia magisterskie):
•	 pedagogika	opiekuńczo-wychowawcza	i	te-
rapia	pedagogiczna

•	 resocjalizacja	i	profilaktyka	społeczna
•	 edukacja	elementarna	z	profilaktyką	
logopedyczną

Specjalności na kierunku zarządzanie  
w Gnieźnie (studia magisterskie):
•	 przedsiębiorczość	w	działalności	
gospodarczej

•	 zarządzanie	wizerunkiem	organizacji
•	 zarządzanie	małymi	i	średnimi	
przedsiębiorstwami

•	 zarządzanie	w	administracji	publicznej
•	 zarządzanie	zasobami	ludzkimi
•	 zarządzanie	sprzedażą 
•	 bezpieczeństwo	publiczne

A jeśli kogoś nie stać na czesne?
Mogą starać się o stypendium po-

krywające całość lub część czesnego. 
O fundusze na ten cel staraliśmy się 
w MNiSzW i je otrzymaliśmy.
Skąd pewność, że wysoka jakość 
dydaktyczna, organizacyjna i ba-
zowa to nie tylko słowa, że jest tak 
naprawdę?

Dowód jest prosty – kilkanaście 
tysięcy absolwentów studiów pody-
plomowych oraz ponad trzy tysiące 
tych, którzy ukończyli studia wyższe. 
A także ich liczne awanse na stanowi-
ska kierownicze w oświacie, samorzą-
dach a nawet ministerialne (Joanna 
Berdzik, obecna wiceminister Edu-
kacji Narodowej). A także w parla-
mencie: Marzena Machałek i Marze-
na Wróbel oraz Sławomir Kowalski 
(obecna kadencja), Stanisław Sikor-
ski (1993-1997). To osoby, które koń-
czyły u nas studia podyplomowe.
Czy łatwo ukończyć studia 
w Milenium?

Łatwo, ale... jeśli student poważ-
nie traktuje naukę. Studentów trak-
tujemy życzliwie i z kulturą, poma-
gamy tym którzy mają jakieś proble-
my osobiste czy zawodowe, ale wy-
magamy solidnego traktowania obo-
wiązków studenta. Dzięki temu nasi 
absolwenci nie mają trudności z pra-
cą – jak wynika z danych Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, 97% ubiegło-
rocznych absolwentów GSW Mile-
nium nie miało problemów ze zna-
lezieniem pracy! Dotyczy to zarów-
no studiów magisterskich jak i licen-
cjackich oraz podyplomowych.

I o to właśnie chodzi najbardziej 
w kształceniu wyższym.
Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał Sławomir Orłowski

www.milenium.edu.pl
tel. 61 425 75 70

e-mail: gniezno@milenium.edu.pl
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