
 

 

1 

 

 

  

 

 
 

19 MARCA 2020  
 

 

 

 

Instytut Humanistyczny 

PWSZ w Krośnie  
w latach 2012-2020 



 

 

2 

 

 

Spis treści 
 

 

Misja Instytutu Humanistycznego ................................................................................ 1 

Dydaktyka ................................................................................................................... 4 

Nauka .......................................................................................................................... 8 

Popularyzacja i promocja ........................................................................................... 11 

Umiędzynarodowienie ............................................................................................... 18 

Odpowiedzialność społeczna ..................................................................................... 22 

Kadra ......................................................................................................................... 25 

Rozwój naukowy ....................................................................................................... 29 

Perspektywy .............................................................................................................. 31 

 

 

  



 

 

1 

 

Misja Instytutu Humanistycznego  
 

W codziennej pracy Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie na czoło wysuwa się 

tradycyjnie pojmowana dydaktyka akademicka i troska o osiągnięcie jak najlepszych 

wyników pracy, które zagwarantują absolwentom 

namacalne świadectwo ich profesjonalizmu w chwili 

podejmowania pierwszych i kolejnych zobowiązań 

zawodowych. 

Naszą misję postrzegamy jednakże również jako 

działanie formacyjne. Studia w Instytucie 

Humanistycznym to kształtowanie postaw, 

wskazywania najlepszej drogi dla poszanowania tradycji i dziedzictwa kulturowego, 

zaangażowania społecznego, tolerancji, otwartości, krytycznego myślenia, szacunku dla 

wolności słowa i prawa, a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Misja Instytutu jest wypadkową potrzeb społecznych oraz pasji i pragnień naszej 

społeczności akademickiej: 

 

PIĘKNO POLSZCZYZNY 

nasza troska o piękno języka ojczystego wynika ze znakomitych tradycji polonistycznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej noszącej imię wybitnego polonisty - profesora 

Stanisława Pigonia. To krośnieńska polonistyka stała się kamieniem węgielnym w 

budowie państwowej uczelni wyższej w Krośnie. Dbając o kultywowanie tych tradycji dla 

otoczenia organizujemy wydarzenia takie jak: #Literackie Krosno, #Krośnieńskie 

Dyktando, #Piknik u Pigonia, #Śladami Pika Mirandoli - spotkania literackie. Niebagatelną 

rolę w pracy z językiem polskim mają także inicjatywy przekładowe naszych 

wykładowców zbliżające nas do innych kultur poprzez piękno polszczyzny 

#przekłady; rodziny Przebindów Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa, Katarzyny 

Dziemian we współpracy z Anną Wyrwą Dzieci ratujcie się! Wspomnienia z Holokaustu 

Ronalda Bergera, grupy studentów pod kierunkiem Bartosza Gołąbka Czeczenia 

Ramzana Kadyrowa Ilji Jaszyna, Krystyny Szayny-Dec Jak przestałem być lewakiem 

Manfreda Kleine-Hartlage.  
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OBLICZA WIELOKULTUROWOŚCI 

przekonanie co do konieczności rozwoju kompetencji międzykulturowych naszych 

studentów i środowiska akademickiego wzmacniane jest od lat inwestycjami w 

odpowiednie zasoby techniczne - takie jak sala do połączeń video wykorzystywana 

podczas zajęć Global Understanding, licznymi międzynarodowymi kontaktami, a także 

obecnością naszej uczelni w globalnym projekcie GPE - Global Partners in Education, 

którego trzonem są wykładowcy Instytutu Humanistycznego. Wyrazem szczególnego 

oddania tej sprawie jest otwarty u nas unikalny kierunek studiów Międzynarodowa 

komunikacja językowa. W tym kontekście szczycimy się także organizowanym od kilku 

lat w skali całej uczelni i docenionym poprzez patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO #Międzynarodowym Festiwalem 

Młodzieży, goszczącym w Krośnie młodych ludzi niemal z całego świata. Istotą dialogu 

kultur jest także nauka i organizowane przez nas konferencje #Across Borders, 

#Communication Styles i konferencja online #Global Issues gromadząca przed 

komputerami uczonych i studentów wszystkich kontynentów. Działania te uzupełnia 

rektorski cykl spotkań pt. #Polska i jej sąsiedzi. 

 

RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA 

praca na rzecz wzmacniania kompetencji językowych naszych studentów a 

także  wspieranie różnorodności językowej Europy w obrębie proponowanych kierunków 

i specjalności studiów to nasz obowiązek. Wyzwania globalnej konkurencji wymagają od 

nas szczególnej współpracy na tym polu. W naszym Instytucie kształcimy wszystkich 

studentów w zakresie języka angielskiego -  to dziś oczywiste, ale także uzupełniamy tą 

wiedzę w perspektywie języków hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Naszą dumą 

są organizowane u nas regularnie #Warsztaty Przekładowe, #Międzynarodowy Dzień 

Języków, # Dzień Hiszpański, #Dzień Rosyjski oraz #Spotkania z tłumaczami. 

 

TROSKA I WYCHOWANIE 

kształcenie w obrębie studiów pedagogicznych to jeden z najistotniejszych priorytetów 

misji Instytutu Humanistycznego. Wychowanie nauczycieli-pedagogów do niełatwej 

pracy z dziećmi i młodzieżą musi opierać się o przejrzyste reguły, jednoznacznie 

sformułowane fundamenty etyczne i znakomite relacje profesorów ze swymi 

podopiecznymi. Poza staraniami o doskonałe przygotowanie do pracy z 

maluchami  jesteśmy w pełni świadomi, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają 

seniorzy. W związku z tym w praktyce przygotowujemy naszych studentów do 

umiejętnego otaczania osób starszych należną im troską i opieką, a gdzie to tylko możliwe 
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zaangażowanie ich do wspólnych działań. Nasza misja realizowana jest także poza 

murami uczelni w trakcie regularnie organizowanych akcji Zakładu Pedagogiki na 

#Oddziale dziecięcym krośnieńskiego szpitala, podczas #Wizyt studyjnych w 

przedszkolach, #Wizyt w domach opieki społecznej i innych instytucjach opiekuńczych, w 

których najwyższym celem powinny być dobro i komfort drugiego człowieka. 

 

PAMIĘĆ I LOKALNE DZIEDZICTWO 

misją Instytutu jest także zainteresowanie młodych pokoleń pielęgnowaniem pamięci 

historycznej i lokalnego dziedzictwa. W oparciu o wiedzę i 

pasję  zaangażowanie  Instytutu jest również widoczne w przestrzeni publicznej. Od 2007 

roku z inicjatywy krośnieńskich germanistów, studenci i wykładowcy Instytutu pielęgnują 

Cmentarz z I wojny światowej w Banicy (woj. małopolskie, Gmina Sękowa). Tam właśnie, 

w małej ojczyźnie Łemków, na styku kultur i na pograniczu dawnych imperiów, swój los 

złożyli występując w krwawej walce przeciw sobie żołnierze kilkunastu narodowości - 

m.in. Polacy, Austriacy, Chorwaci, Serbowie, Rosjanie. W 2015 roku zaś, w celu 

uhonorowania wybitnego krośnieńskiego literata z XIX stulecia, Pika Mirandoli w 

Bibliotece PWSZ w Krośnie uruchomiono specjalny salonik-czytelnię jego imienia, w 

której zainteresowani mogą sięgać po literaturę światową w oryginale i przekładzie, a 

także pogłębić swą wiedzę na temat dziejów Europy i lokalnej przeszłości. 

  

(fragment Strategii Rozwoju Instytutu Humanistycznego na lata 2016-2020) 
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Dydaktyka 
 

Instytut Humanistyczny prowadzi aktualnie studia na kierunku pedagogika, filologia oraz 

międzynarodowa komunikacja językowa. Większość wskazanych  w prezentowanym 

dokumencie najważniejszych działań o różnym stopniu intensywności i częstotliwości w 

bezpośredni bądź pośredni sposób  wspierało i wspiera dydaktykę.  Dzięki tej działalności 

rozwijana jest także jej intelektualna i technologiczna infrastruktura. Szczególne 

znaczenie mają działania pozaformalne, które wykraczają poza tradycyjne programy 

studiów.  

 

Kalendarium najważniejszych działań  

  

2012 

 

1. Pozyskany bezpłatny abonament edukacyjny na chmurze wspierającej tłumaczenie  

Memsource 

archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,344,chmura-obliczeniowa-

memsource-cloud-dla-tlumaczy-naszej-uczelni.html 

 

2014 

1. Udział studentów translatoryki w konferencji Sektor 3.0 „nGO mobile” w 

Warszawie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,707,studenci-dsdt-na-

konferencji-sektor-3-0-ngo-mobile-w-centrum-nauki-kopernik.html  

2. Międzynarodowy projekt "English for V4 Countries Heritage 

Presentation" http://archiwum.pwsz.krosno.pl/translatoryka/art,74,zagraniczni-

turysci-beda-mieli-latwiej-krosno24-pl-o-tlumaczeniu-tekstow-muzealnych-przez-

studentow-dsdt.html, 

http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,647,zakonczenie-

projektu-english-for-v4-countries-heritage-presentation.html  

 

 

 

archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,344,chmura-obliczeniowa-memsource-cloud-dla-tlumaczy-naszej-uczelni.html
archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,344,chmura-obliczeniowa-memsource-cloud-dla-tlumaczy-naszej-uczelni.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,707,studenci-dsdt-na-konferencji-sektor-3-0-ngo-mobile-w-centrum-nauki-kopernik.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,707,studenci-dsdt-na-konferencji-sektor-3-0-ngo-mobile-w-centrum-nauki-kopernik.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/translatoryka/art,74,zagraniczni-turysci-beda-mieli-latwiej-krosno24-pl-o-tlumaczeniu-tekstow-muzealnych-przez-studentow-dsdt.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/translatoryka/art,74,zagraniczni-turysci-beda-mieli-latwiej-krosno24-pl-o-tlumaczeniu-tekstow-muzealnych-przez-studentow-dsdt.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/translatoryka/art,74,zagraniczni-turysci-beda-mieli-latwiej-krosno24-pl-o-tlumaczeniu-tekstow-muzealnych-przez-studentow-dsdt.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,647,zakonczenie-projektu-english-for-v4-countries-heritage-presentation.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,647,zakonczenie-projektu-english-for-v4-countries-heritage-presentation.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,707,studenci-dsdt-na-konferencji-sektor-3-0-ngo-mobile-w-centrum-nauki-kopernik.html
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2016 

1. Zorganizowany dodatkowy kurs języka chińskiego dla pracowników i studentów.  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1066,zapraszamy-do-

udzialu-w-kursie-jezyka-chinskiego.html 

2. Wspólny projekt ze studentami z East Carolina University. Przez 5 tygodni 

uczniowie i studenci PWSZ i ECU pracują nad tymi samymi tematami i 

zagadnieniami. W trakcie kursu studenci zajmowali się analizą amerykańskich i 

brytyjskich akcentów i dialektów, odmian języka angielskiego na całym świecie 

oraz przyszłością języka angielskiego, jako języka globalnego 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1095,studenci-pwsz-w-

krosnie-i-east-carolina-university-wspolnie-realizuja-projekt.html  

3. Wiceprezydent Krosna dr Tomasz Soliński poprowadził specjalne seminarium dla 

studentów Międzynarodowej komunikacji językowej. 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1277,wiceprezydent-

miasta-krosna-dr-tomasz-solinski-gosciem-studentow-miedzynarodowej-

komunikacji-jezykowej.html  

4. Studenci z koła naukowego Twórczych pedagogów wzięli udział w konferencji 

naukowej w Opolu. 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,179,studenci-z-naukowego-

kola-tworczych-pedagogow-na-konferencji-w-opolu.html 

 

2017 

1. Studenci pedagogiki wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym 

zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie. 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1371,reforma-edukacji-

wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html 

2. Studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy wzięli udział w polsko-niemiecko-

ukraińskim kongresie „Środowisko i sprawiedliwość energetyczna” . 

Organizatorami Kongresu byli Deutsch-Polnische Gesellschaft z Hamburga i 

Towarzystwo Polsko-Niemieckie z Rzeszowa, a przedsięwzięciu patronowali: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Senator Urzędu 

do Spraw Środowiska i Energii Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg Jens 

Kersten.  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1395,studenci-

translatoryki-na-kongresie-srodowisko-i-sprawiedliwosc-energetyczna.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1066,zapraszamy-do-udzialu-w-kursie-jezyka-chinskiego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1066,zapraszamy-do-udzialu-w-kursie-jezyka-chinskiego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1095,studenci-pwsz-w-krosnie-i-east-carolina-university-wspolnie-realizuja-projekt.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1095,studenci-pwsz-w-krosnie-i-east-carolina-university-wspolnie-realizuja-projekt.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1277,wiceprezydent-miasta-krosna-dr-tomasz-solinski-gosciem-studentow-miedzynarodowej-komunikacji-jezykowej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1277,wiceprezydent-miasta-krosna-dr-tomasz-solinski-gosciem-studentow-miedzynarodowej-komunikacji-jezykowej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1277,wiceprezydent-miasta-krosna-dr-tomasz-solinski-gosciem-studentow-miedzynarodowej-komunikacji-jezykowej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,179,studenci-z-naukowego-kola-tworczych-pedagogow-na-konferencji-w-opolu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,179,studenci-z-naukowego-kola-tworczych-pedagogow-na-konferencji-w-opolu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1371,reforma-edukacji-wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1371,reforma-edukacji-wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1395,studenci-translatoryki-na-kongresie-srodowisko-i-sprawiedliwosc-energetyczna.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1395,studenci-translatoryki-na-kongresie-srodowisko-i-sprawiedliwosc-energetyczna.html
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3. Studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy wzięli udział w  Drużynowych 

Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach, jako tłumacze z języka angielskiego i 

rosyjskiego. 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1451,praktyki-

tlumaczeniowe-studentow-pwsz-w-krosnie.html  

4. Studentki z grupy rosyjskiej dwujęzykowych studiów dla tłumaczy zdobyły  

wyróżnienie w regionalnym konkursie recytacji literatury rosyjskiej w Sanoku. 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1407,wyroznienie-dla-

krosnienskich-rusycystek-w-konkursie-recytatorskim-literatury-rosyjskiej-w-

sanoku.html  

5. Studenci Instytutu Humanistycznego wzięli udział w specjalnie zorganizowanym 

spotkaniu z niemieckim pisarzem Hansem Bollingerem 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1522,w-drodze-przez-

polske-spotkanie-autorskie-hansa-bollingera.html  

6. Zakład Pedagogiki uruchomił pracownię dydaktyki zintegrowanej . Otwarciu 

towarzyszyły warsztaty bibułkowania pt. „Tradycja łączy pokolenia”.  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,237,otwarcie-pracowni-

dydaktyki-zintegrowanej.html  

7. Studenci pedagogiki wzięli udział w zajęciach warsztatowych i  pokazie technik 

dogoterapii.  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,242,dogoterapia-w-pracy-z-

osobami-straszymi-i-niepelnosprawnymi.html 

 

 

2018 

1. „Urodziny Jacka Kaczmarskiego” otwarte popołudnie muzyczne 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,177,muzyczne-popoludnie-w-pwsz-w-

krosnie.html 

2. Studentki dwujęzykowych studiów dla tłumaczy wystąpiły w roli tłumaczek 

podczas I Sympozjum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,265,tlumaczenie-ustne-w-praktyce-

studentki-translatoryki-w-zawodowej-roli-podczas-i-sympozjum-symulacji-

medycznej.html  

 
 

2019 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1451,praktyki-tlumaczeniowe-studentow-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1451,praktyki-tlumaczeniowe-studentow-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1407,wyroznienie-dla-krosnienskich-rusycystek-w-konkursie-recytatorskim-literatury-rosyjskiej-w-sanoku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1407,wyroznienie-dla-krosnienskich-rusycystek-w-konkursie-recytatorskim-literatury-rosyjskiej-w-sanoku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1407,wyroznienie-dla-krosnienskich-rusycystek-w-konkursie-recytatorskim-literatury-rosyjskiej-w-sanoku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1522,w-drodze-przez-polske-spotkanie-autorskie-hansa-bollingera.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1522,w-drodze-przez-polske-spotkanie-autorskie-hansa-bollingera.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,237,otwarcie-pracowni-dydaktyki-zintegrowanej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,237,otwarcie-pracowni-dydaktyki-zintegrowanej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,242,dogoterapia-w-pracy-z-osobami-straszymi-i-niepelnosprawnymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,242,dogoterapia-w-pracy-z-osobami-straszymi-i-niepelnosprawnymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,177,muzyczne-popoludnie-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,177,muzyczne-popoludnie-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,265,tlumaczenie-ustne-w-praktyce-studentki-translatoryki-w-zawodowej-roli-podczas-i-sympozjum-symulacji-medycznej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,265,tlumaczenie-ustne-w-praktyce-studentki-translatoryki-w-zawodowej-roli-podczas-i-sympozjum-symulacji-medycznej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,265,tlumaczenie-ustne-w-praktyce-studentki-translatoryki-w-zawodowej-roli-podczas-i-sympozjum-symulacji-medycznej.html
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1. Praktyki zawodowe studentek DST w Niemczech 

http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,291,relacje-naszych-studentek-z-

praktyk-zawodowych-w-niemczech.html    

2. Praktyki zawodowe studentek DST i MKJ w Austrii  

http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,292,relacje-naszych-studentek-z-

praktyk-zawodowych-w-austrii.html  

 

 

 

 

 

http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,291,relacje-naszych-studentek-z-praktyk-zawodowych-w-niemczech.html
http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,291,relacje-naszych-studentek-z-praktyk-zawodowych-w-niemczech.html
http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,292,relacje-naszych-studentek-z-praktyk-zawodowych-w-austrii.html
http://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,292,relacje-naszych-studentek-z-praktyk-zawodowych-w-austrii.html
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Nauka 

 

W latach 2012-2020  w ramach działalności Instytutu Humanistycznego odbyło się wiele 

przedsięwzięć naukowych, w znakomitej większości o wymiarze międzynarodowym.  

Do najważniejszych należy zaliczyć cykliczne konferencje organizowane przez Zakład 

Filologii Angielskiej International Conference on Communication Styles, Across Borders, a 

także ogólnouczelniana międzynarodowa konferencja online Global Issues organizowana 

we współpracy z East Carolina University w USA. Ważnym wkładem w rozwój wymiany 

naukowej okazały się również konferencje przygotowane w środowisku pedagogów, w 

szczególności te poświęcone rozwojowi dzieci. Istotnym wydarzeniem na skalę 

ogólnopolską był także Kongres Nowoczesna Humanistyka w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych, który zgromadził wokół ważkich dyskusji wielu polskich uczonych 

– humanistów i nie tylko.  W 2019 roku, który Sejm RP ogłosił m.in. rokiem Gustawa 

Herlinga Grudzińskiego, PWSZ w Krośnie okazało się być jednym z nielicznych ośrodków 

akademickich, w którym odbyła się konferencja naukowa poświęcona temu wybitnemu 

pisarzowi i intelektualiście. Popularyzację badań humanistycznych wspiera czasopismo 

Studia Pigoniana, a także seria wydawnicza Bibliotheca Pigoniana.  

 

Kalendarium najważniejszych działań  

2013  

1. VI Międzynarodowa Konferencja Global Partners in Education 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-

miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html 

2. International Conference on Communication Styles I 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,563,international-

conference-on-communication-styles-za-nami.html 

2014 

3. Konferencja Literackie Krosno 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,76,literackie-krosno.html 

2015 

4. Global Issues Conference (online) 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,861,miedzynarodowa-

konferencja-studencka-global-issues-virtual-conference-23-27-marca-2015-r-

.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,563,international-conference-on-communication-styles-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,563,international-conference-on-communication-styles-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,76,literackie-krosno.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,861,miedzynarodowa-konferencja-studencka-global-issues-virtual-conference-23-27-marca-2015-r-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,861,miedzynarodowa-konferencja-studencka-global-issues-virtual-conference-23-27-marca-2015-r-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,861,miedzynarodowa-konferencja-studencka-global-issues-virtual-conference-23-27-marca-2015-r-.html
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5. Konferencja Uwaga Dziecko 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,887,uwaga-

dziecko.html  

6. VI Across Borders Conference 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,894,27-28-kwietnia-br-

zaklad-filologii-angielskiej-goscil-bedzie-uczestnikow-szostej-miedzynarodowej-

konferencji-across-borders.html  

7. Kongres Nowoczesna Humanistyka w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych https://humanistykakrosno.wordpress.com/  

8. International Conference on Communication Styles II 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,990,ii-

miedzynarodowa-konferencja-na-temat-stylow-komunikacyjnych.html  

9. Problemy diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,133,ogolnopolska-

konferencja-naukowa-o-problemach-diagnozowania-i-terapii-dzieci-z-

zaburzeniami-rozwojowymi.html  

2016  

10. Global Issues Conference II (online) 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1343,globalna-

komunikacja-w-pwsz-w-krosnie-sukces-miedzynarodowej-konferencji-global-

issues-3.html 

2017 

11. Across Borders Conference VII 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1369,kultury-w-

dialogu-relacja-z-miedzynarodowej-konferencji-across-borders-vii.html  

12. International Conference on Communication Styles III 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1492,trzecia-

miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-stylom-komunikacyjnym-

zakonczona.html 

13. Publikacje studentek pedagogiki https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,233,absolwentki-kierunku-pedagogika-publikuja-artykuly-naukowe.html  

2018  

14. Dziecko i dzieciństwo łączy pokolenia 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,315,dziecko-i-dziecinstwo-

laczy-pokolenia.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,887,uwaga-dziecko.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,887,uwaga-dziecko.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,894,27-28-kwietnia-br-zaklad-filologii-angielskiej-goscil-bedzie-uczestnikow-szostej-miedzynarodowej-konferencji-across-borders.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,894,27-28-kwietnia-br-zaklad-filologii-angielskiej-goscil-bedzie-uczestnikow-szostej-miedzynarodowej-konferencji-across-borders.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,894,27-28-kwietnia-br-zaklad-filologii-angielskiej-goscil-bedzie-uczestnikow-szostej-miedzynarodowej-konferencji-across-borders.html
https://humanistykakrosno.wordpress.com/
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,990,ii-miedzynarodowa-konferencja-na-temat-stylow-komunikacyjnych.htm
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,990,ii-miedzynarodowa-konferencja-na-temat-stylow-komunikacyjnych.htm
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,133,ogolnopolska-konferencja-naukowa-o-problemach-diagnozowania-i-terapii-dzieci-z-zaburzeniami-rozwojowymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,133,ogolnopolska-konferencja-naukowa-o-problemach-diagnozowania-i-terapii-dzieci-z-zaburzeniami-rozwojowymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,133,ogolnopolska-konferencja-naukowa-o-problemach-diagnozowania-i-terapii-dzieci-z-zaburzeniami-rozwojowymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1343,globalna-komunikacja-w-pwsz-w-krosnie-sukces-miedzynarodowej-konferencji-global-issues-3.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1343,globalna-komunikacja-w-pwsz-w-krosnie-sukces-miedzynarodowej-konferencji-global-issues-3.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1343,globalna-komunikacja-w-pwsz-w-krosnie-sukces-miedzynarodowej-konferencji-global-issues-3.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1369,kultury-w-dialogu-relacja-z-miedzynarodowej-konferencji-across-borders-vii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1369,kultury-w-dialogu-relacja-z-miedzynarodowej-konferencji-across-borders-vii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1492,trzecia-miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-stylom-komunikacyjnym-zakonczona.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1492,trzecia-miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-stylom-komunikacyjnym-zakonczona.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1492,trzecia-miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-stylom-komunikacyjnym-zakonczona.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1492,trzecia-miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-stylom-komunikacyjnym-zakonczona.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,233,absolwentki-kierunku-pedagogika-publikuja-artykuly-naukowe.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,233,absolwentki-kierunku-pedagogika-publikuja-artykuly-naukowe.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,315,dziecko-i-dziecinstwo-laczy-pokolenia.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,315,dziecko-i-dziecinstwo-laczy-pokolenia.html
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15. Across Borders Conference VIII 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,252,miedzynarodowa-konferencja-

across-borders-viii.html  

16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Robert Wojciech Portius de Lanxeth 

krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. W czterechsetlecie osiedlenia się 

Szkota w Krośnie, Krosno 4-6 czerwca 2018 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-tir/art,78,miedzynarodowa-

konferencja-naukowa-robert-wojciech-portius-de-lanxeth.html 

 

2019 

17. Międzynarodowa Konferencja Gustaw Herling Grudziński Między Wschodem a 

Zachodem https://ghgconference.wordpress.com/  

18. International Conference on Communication Styles IV 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,304,communication-styles-4-radical-

thought-radical-language-radical-communication-style-12-13-november-2019-

.html 

 

 

 

 

 

 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,252,miedzynarodowa-konferencja-across-borders-viii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,252,miedzynarodowa-konferencja-across-borders-viii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-tir/art,78,miedzynarodowa-konferencja-naukowa-robert-wojciech-portius-de-lanxeth.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-tir/art,78,miedzynarodowa-konferencja-naukowa-robert-wojciech-portius-de-lanxeth.html
https://ghgconference.wordpress.com/
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,304,communication-styles-4-radical-thought-radical-language-radical-communication-style-12-13-november-2019-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,304,communication-styles-4-radical-thought-radical-language-radical-communication-style-12-13-november-2019-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,304,communication-styles-4-radical-thought-radical-language-radical-communication-style-12-13-november-2019-.html
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Popularyzacja i promocja  

 

Jednym z głównym elementów misji Instytutu Humanistycznego była i jest idea 

popularyzacji nauki i badań, a także edukacji przez całe życie. Nasze działania promujące 

Instytut oraz Uczelnię kierowane były do szerokiego gremium adresatów, a co 

najważniejsze wszystkich grup wiekowych i społecznych w Krośnie i regionie, ale także 

wszędzie tam, dokąd docierali nasi wykładowcy. Koncentrowaliśmy się na prezentacji 

naszej codziennej działalności dydaktycznej i naukowej w ramach inicjatyw 

ogólnouczelnianych, ale także oryginalnych, wyłącznie instytutowych. Wiele imprez ma 

już dobrze utrwalony cykliczny charakter, dzięki czemu zgromadziły swoich wiernych 

uczestników. Są to między innymi Warsztaty Przekładowe, Europejski Dzień Języków, 

Spotkania z Tłumaczami i wiele innych. Liczne wystąpienia, spotkania, wykłady otwarte i 

seminaria miały na celu przedstawienie słuchaczom  i gościom nowoczesnego wymiaru 

humanistyki, który reprezentowany jest w PWSZ w Krośnie.  

 

Kalendarium najważniejszych działań  

 

2012  

1. Forum Krośnieńskie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,358,forum-

krosnienskie.html  

2. Polska i jej sąsiedzi 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,485,cykl-wykladow-

polska-i-jej-sasiedzi.html 

 

 

2013  

1. Spotkanie z podróżnikiem 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,382,rowerem-przez-

syberie.html 

2. Konkurs recytatorski języka niemieckiego 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,270,konkurs-

recytatorski-w-jezyku-niemieckim.html 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,358,forum-krosnienskie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,358,forum-krosnienskie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,485,cykl-wykladow-polska-i-jej-sasiedzi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,485,cykl-wykladow-polska-i-jej-sasiedzi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,382,rowerem-przez-syberie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,382,rowerem-przez-syberie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,270,konkurs-recytatorski-w-jezyku-niemieckim.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,270,konkurs-recytatorski-w-jezyku-niemieckim.html
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3. Spotkanie popularyzatorskie i edukacyjne z bibliotekarzami  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,23,spotkanie-prof-ndzw-dr-

hab-alicja-ungeheuer-golab-z-bibliotekarzami.html  

4. Spotkanie Krośnieński Sport https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,33,doktor-adam-przybysz-na-rzecz-srodowiska-lokalnego.html  

5. I Europejski Dzień Języków 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,545,europejski-dzien-

jezykow.html  

 

 

2014  

1. I Dzień Rosyjski 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,618,dzien-rosyjski-w-

zakladzie-filologii-rosyjskiej-12-03-2014.html 
2. Warsztaty Przekładowe 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,642,warsztaty-

przekladowe-w-zakladzie-translatoryki-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-

.html  
3. Popołudnie poetyckie – Różewicz i Miłosz 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,674,jak-poeta-z-poeta-

rozmowa-rozewicza-z-miloszem.html  
4. II Europejski Dzień Języków 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,741,dzien-jezykow.html  
5. Forum Nowoczesna Szkoła 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,772,i-forum-

nowoczesna-szkola-ponadgimnazjalna-i-uczelnia-w-poszukiwaniu-wspolnych-

idei.html 
6. Spotkanie z nauczycielami języka rosyjskiego Rzeszów 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,794,zaklad-filologii-

rosyjskiej-na-konferencji-nauczycieli-jezyka-rosyjskiego-w-rzeszowie-relacja.html  
 

2015  

 

1. I Dzień Języka Niemieckiego 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,815,dzien-jezyka-

niemieckiego.html 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,23,spotkanie-prof-ndzw-dr-hab-alicja-ungeheuer-golab-z-bibliotekarzami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,23,spotkanie-prof-ndzw-dr-hab-alicja-ungeheuer-golab-z-bibliotekarzami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,33,doktor-adam-przybysz-na-rzecz-srodowiska-lokalnego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,33,doktor-adam-przybysz-na-rzecz-srodowiska-lokalnego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,545,europejski-dzien-jezykow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,545,europejski-dzien-jezykow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,618,dzien-rosyjski-w-zakladzie-filologii-rosyjskiej-12-03-2014.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,618,dzien-rosyjski-w-zakladzie-filologii-rosyjskiej-12-03-2014.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,642,warsztaty-przekladowe-w-zakladzie-translatoryki-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,642,warsztaty-przekladowe-w-zakladzie-translatoryki-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,642,warsztaty-przekladowe-w-zakladzie-translatoryki-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,674,jak-poeta-z-poeta-rozmowa-rozewicza-z-miloszem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,674,jak-poeta-z-poeta-rozmowa-rozewicza-z-miloszem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,741,dzien-jezykow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,772,i-forum-nowoczesna-szkola-ponadgimnazjalna-i-uczelnia-w-poszukiwaniu-wspolnych-idei.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,772,i-forum-nowoczesna-szkola-ponadgimnazjalna-i-uczelnia-w-poszukiwaniu-wspolnych-idei.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,772,i-forum-nowoczesna-szkola-ponadgimnazjalna-i-uczelnia-w-poszukiwaniu-wspolnych-idei.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,794,zaklad-filologii-rosyjskiej-na-konferencji-nauczycieli-jezyka-rosyjskiego-w-rzeszowie-relacja.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,794,zaklad-filologii-rosyjskiej-na-konferencji-nauczycieli-jezyka-rosyjskiego-w-rzeszowie-relacja.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,815,dzien-jezyka-niemieckiego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,815,dzien-jezyka-niemieckiego.html
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2. Krośnieńskie Dyktando 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,839,krosnienskie-

dyktando.html  

3. II Dzień Języka Rosyjskiego 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,852,relacja-z-drugiego-

dnia-jezyka-rosyjskiego.html  

4. Przedstawienie „Kot w Butach”  z językiem migowym 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,899,studenci-

pedagogiki-wprowadzaja-najmlodszych-w-swiat-porozumiewania-sie-jezykiem-

migowym.html  

5. III Europejski Dzień Języków 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,984,zrozumiec-lepiej-

swiat.html  

2016  

1. Wykład „Rosja to nie tylko Putin”  w Brzostku  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1103,spotkanie-z-

uczniami-w-zespole-szkol-im-jana-pawla-ii-w-brzostku.html 

2. Krośnieńskie Dyktando 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1119,krosnienskie-

dyktando-rozwiazane.html  

3. Eko spotkanie połączone z wystawą „Znaki lasu” 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1297,eko-spotkania-

instytutu-humanistycznego-znaki-lasu-wystawa-lesnych-fotografii-tomasza-

swiatka.html  

4. Warsztaty bibułkowania „Tradycja łączy pokolenia” 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1341,tradycja-laczy-

pokolenia-oficjalne-uruchomienie-pracowni-nauczania-zintegrowanego.html  

5. Współpraca z Podkarpackim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego 

„Wielkie Serce” https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,191,wynikami-badan-studentow-pedagogiki-zainteresowany-rzecznik-

praw-dziecka.html  

6. Wizyta w Bibliotece Szkolnej w Odrzykoniu 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,215,biblioteka-szkolna-

zespolu-szkol-w-odrzykoniu-goscila-pania-prof-nadzw-dr-hab-alicje-ungeheuer-

golab.html  

 

 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,839,krosnienskie-dyktando.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,839,krosnienskie-dyktando.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,852,relacja-z-drugiego-dnia-jezyka-rosyjskiego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,852,relacja-z-drugiego-dnia-jezyka-rosyjskiego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,899,studenci-pedagogiki-wprowadzaja-najmlodszych-w-swiat-porozumiewania-sie-jezykiem-migowym.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,899,studenci-pedagogiki-wprowadzaja-najmlodszych-w-swiat-porozumiewania-sie-jezykiem-migowym.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,899,studenci-pedagogiki-wprowadzaja-najmlodszych-w-swiat-porozumiewania-sie-jezykiem-migowym.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,984,zrozumiec-lepiej-swiat.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,984,zrozumiec-lepiej-swiat.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1103,spotkanie-z-uczniami-w-zespole-szkol-im-jana-pawla-ii-w-brzostku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1103,spotkanie-z-uczniami-w-zespole-szkol-im-jana-pawla-ii-w-brzostku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1119,krosnienskie-dyktando-rozwiazane.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1119,krosnienskie-dyktando-rozwiazane.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1297,eko-spotkania-instytutu-humanistycznego-znaki-lasu-wystawa-lesnych-fotografii-tomasza-swiatka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1297,eko-spotkania-instytutu-humanistycznego-znaki-lasu-wystawa-lesnych-fotografii-tomasza-swiatka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1297,eko-spotkania-instytutu-humanistycznego-znaki-lasu-wystawa-lesnych-fotografii-tomasza-swiatka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1341,tradycja-laczy-pokolenia-oficjalne-uruchomienie-pracowni-nauczania-zintegrowanego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1341,tradycja-laczy-pokolenia-oficjalne-uruchomienie-pracowni-nauczania-zintegrowanego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,191,wynikami-badan-studentow-pedagogiki-zainteresowany-rzecznik-praw-dziecka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,191,wynikami-badan-studentow-pedagogiki-zainteresowany-rzecznik-praw-dziecka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,191,wynikami-badan-studentow-pedagogiki-zainteresowany-rzecznik-praw-dziecka.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,215,biblioteka-szkolna-zespolu-szkol-w-odrzykoniu-goscila-pania-prof-nadzw-dr-hab-alicje-ungeheuer-golab.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,215,biblioteka-szkolna-zespolu-szkol-w-odrzykoniu-goscila-pania-prof-nadzw-dr-hab-alicje-ungeheuer-golab.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,215,biblioteka-szkolna-zespolu-szkol-w-odrzykoniu-goscila-pania-prof-nadzw-dr-hab-alicje-ungeheuer-golab.html
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2017  

1. I Dzień Hiszpański 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1362,dzien-hiszpanski-

w-krosnie.html 

2. Publikacja dla Caritas Polska 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1421,solidarnosc-

miedzy-pokoleniami-publikacja-naszej-studentki-dla-caritas-polska.html  

3. IV Europejski Dzień Języków 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1464,europejski-dzien-

jezykow-w-pwsz-w-krosnie.html  

4. Kultury Świata w Instytucie Humanistycznym – Magia tanga 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1471,kultury-swiata-w-

instytucie-humanistycznym-magia-tanga.html  

5. Seminarium dla nauczycieli „Wdrożenie podstawy programowej w edukacji 

wczesnoszkolnej” https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,88,reforma-edukacji-

wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html  

6. Dzień Otwarty w SP 2 w Dukli – połączenie online video z Estonii 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,86,dzien-otwarty-zsp-2-w-dukli-

polaczenie-skype-z-dr-bartoszem-golabkiem-i-studentami-w-estonskim-

tartu.html  

7. Oni oraz „Mistrz i Małgorzata” – artykuł w podkarpackim portalu „Biznes i Styl” 

https://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/5585_.html  

8. Studenci na praktykach przekładowych podczas Szachowych drużynowych 

mistrzostw Europy juniorów 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,231,nasi-studenci-na-

praktykach-tlumaczeniowych-podczas-szachowych-druzynowych-mistrzostw-

europy-juniorow.html  

9. Otwarcie klasy językowej z translatoryką w III LO w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,123,powitanie-klasy-jezykowej-z-

translatoryka-w-iii-lo-w-krosnie.html  

10. Wykład „Porozmawiajmy o Europie” w ZSP 3 „mechanik” w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,135,wyklad-doktora-bartosza-golabka-

w-zsp-nr-3-mechanik-w-krosnie.html  

11. Spotkanie autorskie z autorką kryminałów Gają Grzegorzewską 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,150,morderstwo-w-krosnie-spotkanie-

z-gaja-grzegorzewska.html  

 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1362,dzien-hiszpanski-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1362,dzien-hiszpanski-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1421,solidarnosc-miedzy-pokoleniami-publikacja-naszej-studentki-dla-caritas-polska.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1421,solidarnosc-miedzy-pokoleniami-publikacja-naszej-studentki-dla-caritas-polska.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1464,europejski-dzien-jezykow-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1464,europejski-dzien-jezykow-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1471,kultury-swiata-w-instytucie-humanistycznym-magia-tanga.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1471,kultury-swiata-w-instytucie-humanistycznym-magia-tanga.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,88,reforma-edukacji-wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,88,reforma-edukacji-wdrozenie-podstawy-programowej-z-edukacji-wczesnoszkolnej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,86,dzien-otwarty-zsp-2-w-dukli-polaczenie-skype-z-dr-bartoszem-golabkiem-i-studentami-w-estonskim-tartu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,86,dzien-otwarty-zsp-2-w-dukli-polaczenie-skype-z-dr-bartoszem-golabkiem-i-studentami-w-estonskim-tartu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,86,dzien-otwarty-zsp-2-w-dukli-polaczenie-skype-z-dr-bartoszem-golabkiem-i-studentami-w-estonskim-tartu.html
https://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/5585_.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,231,nasi-studenci-na-praktykach-tlumaczeniowych-podczas-szachowych-druzynowych-mistrzostw-europy-juniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,231,nasi-studenci-na-praktykach-tlumaczeniowych-podczas-szachowych-druzynowych-mistrzostw-europy-juniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/translatoryka/art,231,nasi-studenci-na-praktykach-tlumaczeniowych-podczas-szachowych-druzynowych-mistrzostw-europy-juniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,123,powitanie-klasy-jezykowej-z-translatoryka-w-iii-lo-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,123,powitanie-klasy-jezykowej-z-translatoryka-w-iii-lo-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,135,wyklad-doktora-bartosza-golabka-w-zsp-nr-3-mechanik-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,135,wyklad-doktora-bartosza-golabka-w-zsp-nr-3-mechanik-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,150,morderstwo-w-krosnie-spotkanie-z-gaja-grzegorzewska.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,150,morderstwo-w-krosnie-spotkanie-z-gaja-grzegorzewska.html
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2018  

1. Objęcie patronatem przez Instytut Humanistyczny klasy dwujęzycznej w SP nr 15 

w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1554,instytut-

humanistyczny-objal-patronatem-klase-dwujezyczna.html  

2. Warsztaty Przekładowe „Polska innymi słowami” 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1575,polska-innymi-

slowami.html  

3. Projekt dydaktyczno-rozwojowy „Twórcze dzieci w poszukiwaniu 

indywidualności” https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,339,projekt-ncbir-tworcze-dzieci-w-poszukiwaniu-indywidualnosci.html  

4. Wykład „Prawosławna Rosja i jej muzułmańscy sąsiedzi” w LO w Brzozowie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,178,prawoslawna-rosja-i-jej-

muzulmanscy-sasiedzi-wyklad-w-liceum-w-brzozowie.html  

5. Dni Hiszpańskie https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,174,dni-hiszpanskie-

2018-w-instytucie-humanistycznym.html  

6. Krośnieńskie Dyktando https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,176,final-

krosnienskiego-dyktanda-10-kwietnia-2018-roku.html  

7. III Dzień Języka Rosyjskiego https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,230,dzien-

jezyka-rosyjskiego-w-pwsz-w-krosnie-relacja-z-wydarzenia.html  

2019 

1. II Dzień Języka Niemieckiego 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,235,dzien-jezyka-niemieckiego-8-

stycznia-2019-roku.html  

2. Spotkanie połączone z wystawą fotografii Czeczenia wczoraj i dziś – w 75 rocznicę 

stalinowskiej akcji deportacyjnej 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,241,czeczenia-wczoraj-i-dzis-

spotkanie-w-75-rocznice-stalinowskiej-akcji-deportacyjnej-1944-roku.html  

3. Polska i jej sąsiedzi – wykład o kulturze Łemków - Świątynie wygnane 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,263,swiatynie-wygnane-spotkanie-w-

cyklu-polska-i-jej-sasiedzi.html  

  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1554,instytut-humanistyczny-objal-patronatem-klase-dwujezyczna.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1554,instytut-humanistyczny-objal-patronatem-klase-dwujezyczna.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1575,polska-innymi-slowami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1575,polska-innymi-slowami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,339,projekt-ncbir-tworcze-dzieci-w-poszukiwaniu-indywidualnosci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,339,projekt-ncbir-tworcze-dzieci-w-poszukiwaniu-indywidualnosci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,178,prawoslawna-rosja-i-jej-muzulmanscy-sasiedzi-wyklad-w-liceum-w-brzozowie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,178,prawoslawna-rosja-i-jej-muzulmanscy-sasiedzi-wyklad-w-liceum-w-brzozowie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,174,dni-hiszpanskie-2018-w-instytucie-humanistycznym.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,174,dni-hiszpanskie-2018-w-instytucie-humanistycznym.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,176,final-krosnienskiego-dyktanda-10-kwietnia-2018-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,176,final-krosnienskiego-dyktanda-10-kwietnia-2018-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,230,dzien-jezyka-rosyjskiego-w-pwsz-w-krosnie-relacja-z-wydarzenia.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,230,dzien-jezyka-rosyjskiego-w-pwsz-w-krosnie-relacja-z-wydarzenia.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,235,dzien-jezyka-niemieckiego-8-stycznia-2019-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,235,dzien-jezyka-niemieckiego-8-stycznia-2019-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,241,czeczenia-wczoraj-i-dzis-spotkanie-w-75-rocznice-stalinowskiej-akcji-deportacyjnej-1944-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,241,czeczenia-wczoraj-i-dzis-spotkanie-w-75-rocznice-stalinowskiej-akcji-deportacyjnej-1944-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,263,swiatynie-wygnane-spotkanie-w-cyklu-polska-i-jej-sasiedzi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,263,swiatynie-wygnane-spotkanie-w-cyklu-polska-i-jej-sasiedzi.html
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Śladami Pika Mirandoli - spotkania literackie 

 

Inicjatywa Leokadii Anny oraz Grzegorza Przebindów, skierowana jest do studentów i 

szerokiego grona odbiorców, których interesuje praca tłumacza i badacza literatury, a 

przede wszystkim twórcy, dla którego materią kreacji jest język.  

Patronem tych spotkań jest krośnieński pisarz i tłumacz okresu Młodej Polski Franciszek 

Pik Mirandola, którego nasza Uczelnia uhonorowała także założeniem w Bibliotece 

wielojęzycznej czytelni jego imienia.  

 

1. Spotkanie 1."Jak poeta z poetą. Rozmowa Różewicza z Miłoszem" 21-03-2016 

2. Spotkanie 2. Jerzy Czech - tłumacz, poeta i publicysta na spotkaniu w PWSZ w 

Krośnie 19-10-2016 

3. Spotkanie 3. "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa - rodzinny przekład 

pierwszej świeżości 12-12-2016 

4. Spotkanie 4. Dr hab. Marzena Chrobak - „Eduardo Mendoza i jego Barcelona” 15-

05-2017 

5. Spotkanie 5. Dr hab. Magdalena Heydel - "Tłumaczenia Conrada. Tłumaczenie 

Conrada" 12-06-2017 

6. Spotkanie 6. Piotr Fast - "Borys Akunin - dzieło i jego przekłady" 26-10-2018 

7. Spotkanie 7. Prof. Luigi Marinelli w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie 10-04-

2019  

8. Spotkanie 8. Pamięć Kantora – spotkanie z Prof. Krzysztofem Pleśniarowiczem. 

12-04-2019 

9. Spotkanie 9. Od Jercewa do Neapolu - dr hab. Zdzisław Kudelski 02-01-2020 

10. Spotkanie 10. Świadek ponadczasowego doświadczenia - spotkanie z prof. 

Włodzimierzem Boleckim 25-03-2020 
 

  

http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,6,spotkanie-1-jak-poeta-z-poeta-rozmowa-rozewicza-z-miloszem.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,2,spotkanie-2-jerzy-czech-tlumacz-poeta-i-publicysta-na-spotkaniu-w-pwsz-w-krosnie.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,2,spotkanie-2-jerzy-czech-tlumacz-poeta-i-publicysta-na-spotkaniu-w-pwsz-w-krosnie.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,1,spotkanie-3-mistrz-i-malgorzata-michaila-bulhakowa-rodzinny-przeklad-pierwszej-swiezosci.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,1,spotkanie-3-mistrz-i-malgorzata-michaila-bulhakowa-rodzinny-przeklad-pierwszej-swiezosci.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,4,spotkanie-4-dr-hab-marzena-chrobak-eduardo-mendoza-i-jego-barcelona.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,3,spotkanie-5-dr-hab-magdalena-heydel-tlumaczenia-conrada-tlumaczenie-conrada.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,3,spotkanie-5-dr-hab-magdalena-heydel-tlumaczenia-conrada-tlumaczenie-conrada.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,5,spotkanie-6-piotr-fast-borys-akunin-dzielo-i-jego-przeklady.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,7,spotkanie-7-prof-luigi-marinelli-w-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,8,spotkanie-8-pamiec-kantora-spotkanie-z-prof-krzysztofem-plesniarowiczem-.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,9,spotkanie-9-od-jercewa-do-neapolu-dr-hab-zdzislaw-kudelski.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,10,spotkanie-10-swiadek-ponadczasowego-doswiadczenia-spotkanie-z-prof-wlodzimierzem-boleckim.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/sladami-pika-mirandoli---spotkania-literackie/art,10,spotkanie-10-swiadek-ponadczasowego-doswiadczenia-spotkanie-z-prof-wlodzimierzem-boleckim.html
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Dni Papieskie  

• 5 listopada 2012 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,345,dni-jana-pawla-

ii.html 

• 5 listopada 2013 https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-

regionu/dni-jana-pawla-ii/art,1,konferencja-madrosc-w-ramach-dni-jana-

pawla-ii.html 

• 6 listopada 2015 https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-

regionu/dni-jana-pawla-ii/art,4,wystapienie-profesora-grzegorza-przebindy-

na-sympozjum-poswieconym-mysli-jana-pawla-ii.html 

• 7-9 listopada 2017 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1488,dni-jana-

pawla-ii-2017-.html  

 

 

 

  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,345,dni-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,345,dni-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,1,konferencja-madrosc-w-ramach-dni-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,1,konferencja-madrosc-w-ramach-dni-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,1,konferencja-madrosc-w-ramach-dni-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,4,wystapienie-profesora-grzegorza-przebindy-na-sympozjum-poswieconym-mysli-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,4,wystapienie-profesora-grzegorza-przebindy-na-sympozjum-poswieconym-mysli-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia-dla-miasta-i-regionu/dni-jana-pawla-ii/art,4,wystapienie-profesora-grzegorza-przebindy-na-sympozjum-poswieconym-mysli-jana-pawla-ii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1488,dni-jana-pawla-ii-2017-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1488,dni-jana-pawla-ii-2017-.html
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Umiędzynarodowienie 
   

Instytut Humanistyczny w zdecydowany sposób wspiera rozwój współpracy 

międzynarodowej PWSZ w Krośnie. Staramy się, aby kierunki tej kooperacji miały spójny 

i wielowymiarowy charakter,  zarówno jeśli chodzi o dydaktykę języków obcych, jak i inne 

walory wymiany międzykulturowej, która z pożytkiem wpływa na rozwój naszych 

studentów, wykładowców, ale także Krosna i regionu. Nasze sojusze i międzynarodowe 

przedsięwzięcia łączą ze sobą niemal wszystkie kontynenty, tak aby swobodnie i twórczo 

można było realizować misję utrwalania pokoju i rozwoju Europy od Atlantyku aż po Ural.  

 

 

2012  

1. Wizyta studyjna w Moskwie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,318,grupa-rosyjska-

studentow-dwujezykowych-studiow-dla-tlumaczy-w-moskwie-2012.html  

2. Studenci pedagogiki z wizytą w Sarospatak 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,14,studenci-pedagogiki-na-

festiwalu-nauki-saeospatak.html  

2013  

1. Podpisanie umowy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Jekaterynburgu 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-

miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html 

2. Wizyta JE Ambasadora Białorusi w PWSZ w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,501,ambasador-

republiki-bialorus-profesor-wiktar-gajsionak-z-wizyta-w-naszej-uczelni.html 

3. Intensywny kurs dla studentów z ECU  - East Carolina University 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,491,kurs-intensywny-w-

krosnie.html  

4. Wizyta studyjna w Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,504,wizyta-studyjna-w-

narodowym-panstwowym-uniwersytecie-im-iwana-franki-we-lwowie.html 

5. Podpisanie ogólnouczelnianej umowy z Uniwersytetem Kształcenia 

Humanistycznego w Petersburgu 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,318,grupa-rosyjska-studentow-dwujezykowych-studiow-dla-tlumaczy-w-moskwie-2012.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,318,grupa-rosyjska-studentow-dwujezykowych-studiow-dla-tlumaczy-w-moskwie-2012.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,14,studenci-pedagogiki-na-festiwalu-nauki-saeospatak.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,14,studenci-pedagogiki-na-festiwalu-nauki-saeospatak.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,474,vi-miedzynarodowa-konferencja-global-partners-in-education-za-nami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,501,ambasador-republiki-bialorus-profesor-wiktar-gajsionak-z-wizyta-w-naszej-uczelni.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,501,ambasador-republiki-bialorus-profesor-wiktar-gajsionak-z-wizyta-w-naszej-uczelni.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,491,kurs-intensywny-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,491,kurs-intensywny-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,504,wizyta-studyjna-w-narodowym-panstwowym-uniwersytecie-im-iwana-franki-we-lwowie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,504,wizyta-studyjna-w-narodowym-panstwowym-uniwersytecie-im-iwana-franki-we-lwowie.html
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https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,516,umowa-o-

wspolpracy-z-sankt-petersburskim-instytutem-ksztalcenia-humanistycznego.html  

2014 

1. Rosyjski pisarz Dmitrij Bykow w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,690,dmitrij-bykow-w-

krosnie.html  

 

2015  

1. Wizyta studyjna we Lwowie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,934,lwow-w-czerwcu-

2015-roku.html  

2016 

1. Wizyta studyjna w Moskwie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1120,moskiewska-

wiosna-2016.html 

2. Letni kurs dla studentów i wykładowców z East Carolina University (USA) 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1139,letni-kurs-dla-

studentow-i-wykladowcow-z-east-carolina-university-w-greenville.html  

3. Wizyta studyjna w Brukseli 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1163,tlumacze-w-

europie.html  

4. Wizyta studyjna w Goerlitz 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1295,jezyk-niemiecki-

ponad-kulturowymi-podzialami.html  

2017 

1. Pozyskanie przez naszych partnerów w Jekaterynburgu rządowego grantu na 

współpracę 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1403,dotacja-rzadu-

federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-

wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html 

2. Międzynarodowy Akademicki Dzień Pamięci 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1496,szlak-pamieci-

krosno-frontstalag-szebnie-cmentarz-wojenny-nr-62-banica.html  

3. Wizyta gości z Jekaterynburga w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1494,studenci-i-

wykladowcy-z-jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,516,umowa-o-wspolpracy-z-sankt-petersburskim-instytutem-ksztalcenia-humanistycznego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,516,umowa-o-wspolpracy-z-sankt-petersburskim-instytutem-ksztalcenia-humanistycznego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,690,dmitrij-bykow-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,690,dmitrij-bykow-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,934,lwow-w-czerwcu-2015-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,934,lwow-w-czerwcu-2015-roku.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1120,moskiewska-wiosna-2016.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1120,moskiewska-wiosna-2016.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1139,letni-kurs-dla-studentow-i-wykladowcow-z-east-carolina-university-w-greenville.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1139,letni-kurs-dla-studentow-i-wykladowcow-z-east-carolina-university-w-greenville.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1163,tlumacze-w-europie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1163,tlumacze-w-europie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1295,jezyk-niemiecki-ponad-kulturowymi-podzialami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1295,jezyk-niemiecki-ponad-kulturowymi-podzialami.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1403,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1403,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1403,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1496,szlak-pamieci-krosno-frontstalag-szebnie-cmentarz-wojenny-nr-62-banica.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1496,szlak-pamieci-krosno-frontstalag-szebnie-cmentarz-wojenny-nr-62-banica.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1494,studenci-i-wykladowcy-z-jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1494,studenci-i-wykladowcy-z-jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html
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4. Wizyta profesora Azamata Akbarowa z Uniwersytetu Sulejmana Demirela w 

Kazachstanie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1509,wizyta-profesora-

azamata-akbarowa-z-uniwersytetu-sulejmana-demirela-w-almaty-kazachstan-w-

pwsz-w-krosnie.html  

5. Międzynarodowe Sympozjum Quality Education for Inclusive Societies w Ałmaty 

(Kazachstan)  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1528,pwsz-w-krosnie-

na-miedzynarodowym-sympozjum-quality-education-for-inclusive-societies-

cross-cultural-participation-w-almaty.html  

6. Dotacja rządu Federacji Rosyjskiej dla projektu „Polska Rosja dialog kultur” 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,105,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-

dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-

krosnie.html  

7. Wizyta studyjna w Brukseli 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,95,studencka-wizyta-studyjna-w-

brukseli-dzien-otwarty-instytucji-europejskich-2017.html  

8. Wizyta studentów filologii angielskiej w Haghzou Language School (Chiny) 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,136,odkrywanie-chin-reportaz-z-

wizyty-studentow-filologii-angielskiej-w-partnerskiej-uczelni-w-hangzhou-foreign-

language-school.html  

9. Studenci i wykładowcy z Jekaterynburga w PWSZ w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,132,studenci-i-wykladowcy-z-

jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html  

2018 

1. Wizyta gości z Irlandii https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,168,obchody-

dnia-swietego-patryka-z-goscmi-z-irlandii.html  

2. Wyjazd naukowy na Ukrainę od Lwowa do Kijowa 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,184,uczelniany-wyjazd-naukowy-na-

ukraine.html 

3. Wizyta gości z Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,182,wizyta-gosci-z-hogeschool-van-

arnhem-en-nijmegen-w-holandii.html  

4. Visiting profesor z ECU USA  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,187,instytut-humanistyczny-goscil-

wykladowce-z-east-carolina-university-w-usa.html  

5. Z inicjatywy Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie członkiem United 

Nations Academic Impact  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1509,wizyta-profesora-azamata-akbarowa-z-uniwersytetu-sulejmana-demirela-w-almaty-kazachstan-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1509,wizyta-profesora-azamata-akbarowa-z-uniwersytetu-sulejmana-demirela-w-almaty-kazachstan-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1509,wizyta-profesora-azamata-akbarowa-z-uniwersytetu-sulejmana-demirela-w-almaty-kazachstan-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1528,pwsz-w-krosnie-na-miedzynarodowym-sympozjum-quality-education-for-inclusive-societies-cross-cultural-participation-w-almaty.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1528,pwsz-w-krosnie-na-miedzynarodowym-sympozjum-quality-education-for-inclusive-societies-cross-cultural-participation-w-almaty.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1528,pwsz-w-krosnie-na-miedzynarodowym-sympozjum-quality-education-for-inclusive-societies-cross-cultural-participation-w-almaty.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,105,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,105,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,105,dotacja-rzadu-federacji-rosyjskiej-dla-projektu-dialog-miedzykulturowy-realizowanego-we-wspolpracy-z-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,95,studencka-wizyta-studyjna-w-brukseli-dzien-otwarty-instytucji-europejskich-2017.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,95,studencka-wizyta-studyjna-w-brukseli-dzien-otwarty-instytucji-europejskich-2017.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,136,odkrywanie-chin-reportaz-z-wizyty-studentow-filologii-angielskiej-w-partnerskiej-uczelni-w-hangzhou-foreign-language-school.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,136,odkrywanie-chin-reportaz-z-wizyty-studentow-filologii-angielskiej-w-partnerskiej-uczelni-w-hangzhou-foreign-language-school.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,136,odkrywanie-chin-reportaz-z-wizyty-studentow-filologii-angielskiej-w-partnerskiej-uczelni-w-hangzhou-foreign-language-school.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,132,studenci-i-wykladowcy-z-jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,132,studenci-i-wykladowcy-z-jekaterynburga-z-wizyta-w-pwsz-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,168,obchody-dnia-swietego-patryka-z-goscmi-z-irlandii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,168,obchody-dnia-swietego-patryka-z-goscmi-z-irlandii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,184,uczelniany-wyjazd-naukowy-na-ukraine.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,184,uczelniany-wyjazd-naukowy-na-ukraine.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,182,wizyta-gosci-z-hogeschool-van-arnhem-en-nijmegen-w-holandii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,182,wizyta-gosci-z-hogeschool-van-arnhem-en-nijmegen-w-holandii.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,187,instytut-humanistyczny-goscil-wykladowce-z-east-carolina-university-w-usa.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,187,instytut-humanistyczny-goscil-wykladowce-z-east-carolina-university-w-usa.html
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https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,237,pwsz-w-krosnie-czlonkiem-

akademickiej-inicjatywy-onz-unai-united-nations-academic-impact.html  

6. Uruchomienie International Room w Instytucie Humanistycznym 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,236,international-room-studenci-

moga-juz-korzystac-z-pokoju-integracji-miedzynarodowej.html  

 

2019 

1. Wiosenny staż studentów filologii angielskiej w USA 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,296,wiosenny-staz-studentow-filologii-

angielskiej-w-usa.html  

2. Poszerzenie współpracy z Sapienza Universita di Roma 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,249,wspolpraca-pwsz-w-krosnie-z-

sapienza-universita-di-roma.html  

3. Projekt szkoły letniej Polska-Rosja Dialog Pokoleń w Jekaterynburgu 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,285,wspolny-polsko-rosyjski-projekt-

letnia-szkola-dialog-pokolen-2019-w-rosji-dobiegl-konca.html 

4. Otwarcie wystawy panelowej: Robert Portius de Lanxeth w Inverness w Szkocji,  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1872,delegacja-pwsz-

im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-przebywala-w-inverness-w-szkocji.html 

5. 90 lat polonistyki w Rzymie – wizyta delegacji z PWSZ w Krośnie w Uniwersytecie 

Sapienza https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,320,90-lat-polonistyki-w-

rzymie-krosnienska-delegacja-w-uniwersytecie-sapienza.html 

 

  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,237,pwsz-w-krosnie-czlonkiem-akademickiej-inicjatywy-onz-unai-united-nations-academic-impact.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,237,pwsz-w-krosnie-czlonkiem-akademickiej-inicjatywy-onz-unai-united-nations-academic-impact.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,236,international-room-studenci-moga-juz-korzystac-z-pokoju-integracji-miedzynarodowej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,236,international-room-studenci-moga-juz-korzystac-z-pokoju-integracji-miedzynarodowej.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,296,wiosenny-staz-studentow-filologii-angielskiej-w-usa.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,296,wiosenny-staz-studentow-filologii-angielskiej-w-usa.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,249,wspolpraca-pwsz-w-krosnie-z-sapienza-universita-di-roma.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,249,wspolpraca-pwsz-w-krosnie-z-sapienza-universita-di-roma.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,285,wspolny-polsko-rosyjski-projekt-letnia-szkola-dialog-pokolen-2019-w-rosji-dobiegl-konca.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,285,wspolny-polsko-rosyjski-projekt-letnia-szkola-dialog-pokolen-2019-w-rosji-dobiegl-konca.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1872,delegacja-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-przebywala-w-inverness-w-szkocji.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1872,delegacja-pwsz-im-stanislawa-pigonia-w-krosnie-przebywala-w-inverness-w-szkocji.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,320,90-lat-polonistyki-w-rzymie-krosnienska-delegacja-w-uniwersytecie-sapienza.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,320,90-lat-polonistyki-w-rzymie-krosnienska-delegacja-w-uniwersytecie-sapienza.html
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Odpowiedzialność społeczna  
  

Wśród priorytetów społecznego oddziaływania naszego Instytutu są przede wszystkim 

studenckie praktyki zawodowe, które w wielu przypadkach przekształcają się także w 

praktyki społeczne. Studenci okazują wielkie zaangażowanie w sprawy wolontariatu, 

realizują swe pasje zarówo w obrębie jak i poza uczelnią. Szczególnie bliskie są nam 

działania wobec słabszych, wykluczonych i ciężko chorych.  

 

Kalendarium najważniejszych działań  

 

2013  

1. Zabawa choinkowa w Jedliczu https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,18,studentki-ewwp-na-rzecz-dzieci-z-klas-i-iii-zabawa-choinkowa-w-

szkole-podstawowej-w-jedliczu.html  
2. Wystąpienie teatralne w Wojewódzkim Szpitalu w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,30,malenkie-krolestwo-

krolewny-aurelki-studenci-iii-pso-na-rzecz-chorych-dzieci.html  
3. Święto przedszkolaków w Przedszkolu im. Św. Józefa w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,32,wielkie-swieto-

przedszkolakow-i-ich-rodzin-w-przedszkolu-im-sw-jozefa-w-krosnie.html  
4. Zajęcia dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,31,studenci-iii-pso-na-rzecz-

dzieci-z-miejskiego-przedszkola-nr-5-w-krosnie.html  
 

2014 

1. Przedstawienie dla dzieci w Przedszkolu nr 1  w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,61,o-kopciuszku-inaczej-

czyli-studenci-iii-ewwp-w-przedszkolu-nr-1-w-krosnie.html  
2. Przedstawienie dla dzieci z oddziału dziecięcego Szpitala w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,63,studenci-pedagogiki-

ewwp-ponownie-na-rzecz-dzieci-z-oddzialu-dzieciecego.html  
3. Zajęcia EKO-Kapturek w SP nr 14 w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,64,eko-kapturek-zostan-

przyjacielem-przyrody-.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,18,studentki-ewwp-na-rzecz-dzieci-z-klas-i-iii-zabawa-choinkowa-w-szkole-podstawowej-w-jedliczu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,18,studentki-ewwp-na-rzecz-dzieci-z-klas-i-iii-zabawa-choinkowa-w-szkole-podstawowej-w-jedliczu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,18,studentki-ewwp-na-rzecz-dzieci-z-klas-i-iii-zabawa-choinkowa-w-szkole-podstawowej-w-jedliczu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,30,malenkie-krolestwo-krolewny-aurelki-studenci-iii-pso-na-rzecz-chorych-dzieci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,30,malenkie-krolestwo-krolewny-aurelki-studenci-iii-pso-na-rzecz-chorych-dzieci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,32,wielkie-swieto-przedszkolakow-i-ich-rodzin-w-przedszkolu-im-sw-jozefa-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,32,wielkie-swieto-przedszkolakow-i-ich-rodzin-w-przedszkolu-im-sw-jozefa-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,31,studenci-iii-pso-na-rzecz-dzieci-z-miejskiego-przedszkola-nr-5-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,31,studenci-iii-pso-na-rzecz-dzieci-z-miejskiego-przedszkola-nr-5-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,61,o-kopciuszku-inaczej-czyli-studenci-iii-ewwp-w-przedszkolu-nr-1-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,61,o-kopciuszku-inaczej-czyli-studenci-iii-ewwp-w-przedszkolu-nr-1-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,63,studenci-pedagogiki-ewwp-ponownie-na-rzecz-dzieci-z-oddzialu-dzieciecego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,63,studenci-pedagogiki-ewwp-ponownie-na-rzecz-dzieci-z-oddzialu-dzieciecego.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,64,eko-kapturek-zostan-przyjacielem-przyrody-.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,64,eko-kapturek-zostan-przyjacielem-przyrody-.html
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4. Dzień Dziecka na oddziale dziecięcym krośnieńskiego szpitala 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,74,studenci-ii-roku-pso-z-tp-

zorganizowali-akcje-dla-dzieci-chorych-w-szpitalu.html  
 

2015 

 
1. Wizyta na oddziale dziecięcym krośnieńskiego szpitala 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,126,studenci-ii-psoztp-

pod-kierunkiem-dr-barbary-lulek-na-rzecz-chorych-dzieci.html  
 

 

2016 

1. Niebieski korowód na rzecz dzieci z autyzmem 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,176,studenci-pedagogiki-

kierunkow-nauczycielskich-na-rzecz-dzieci-z-autyzmem.html  
2. Gala Stowarzyszenia rodzin zastępczych Rodzina z Wielkim Sercem 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,20,gala-jubileuszowa-rodzina-z-

wielkim-sercem.html  
3. Goście z SP nr 14 oraz podopieczni Stowarzyszenia Wielkie Serce 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,219,zaklad-pedagogiki-

gosci-uczniow-ze-szkoly-podstawowej-nr-14-w-krosnie-oraz-wychowankow-

stowarzyszenia-wielkie-serce.html  

 
2017 

1. Spotkanie z seniorami w DPS https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,253,studentki-ii-pso-z-tp-podejmuja-dzialania-na-rzecz-seniorow.html  

 
2018 

1. Seniorzy z Uniwersytetu III wieku w PWSZ 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,301,seniorzy-z-

uniwersytetu-iii-wieku-goscmi-studentow-pedagogiki.html  
2. Akademia Animacji Lokalnej - Projekt na 100 lecie niepodległości Polski 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,223,instytut-humanistyczny-pwsz-

w-krosnie-wspiera-inicjatywy-lokalne-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-

niepodleglosci.html  
3. Zajęcia specjalne w DPS w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,186,zajecia-specjalne-w-domu-

pomocy-spolecznej-nr-2-w-krosnie.html  

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,74,studenci-ii-roku-pso-z-tp-zorganizowali-akcje-dla-dzieci-chorych-w-szpitalu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,74,studenci-ii-roku-pso-z-tp-zorganizowali-akcje-dla-dzieci-chorych-w-szpitalu.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,126,studenci-ii-psoztp-pod-kierunkiem-dr-barbary-lulek-na-rzecz-chorych-dzieci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,126,studenci-ii-psoztp-pod-kierunkiem-dr-barbary-lulek-na-rzecz-chorych-dzieci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,176,studenci-pedagogiki-kierunkow-nauczycielskich-na-rzecz-dzieci-z-autyzmem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,176,studenci-pedagogiki-kierunkow-nauczycielskich-na-rzecz-dzieci-z-autyzmem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,20,gala-jubileuszowa-rodzina-z-wielkim-sercem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,20,gala-jubileuszowa-rodzina-z-wielkim-sercem.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,219,zaklad-pedagogiki-gosci-uczniow-ze-szkoly-podstawowej-nr-14-w-krosnie-oraz-wychowankow-stowarzyszenia-wielkie-serce.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,219,zaklad-pedagogiki-gosci-uczniow-ze-szkoly-podstawowej-nr-14-w-krosnie-oraz-wychowankow-stowarzyszenia-wielkie-serce.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,219,zaklad-pedagogiki-gosci-uczniow-ze-szkoly-podstawowej-nr-14-w-krosnie-oraz-wychowankow-stowarzyszenia-wielkie-serce.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,253,studentki-ii-pso-z-tp-podejmuja-dzialania-na-rzecz-seniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,253,studentki-ii-pso-z-tp-podejmuja-dzialania-na-rzecz-seniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,301,seniorzy-z-uniwersytetu-iii-wieku-goscmi-studentow-pedagogiki.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,301,seniorzy-z-uniwersytetu-iii-wieku-goscmi-studentow-pedagogiki.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,223,instytut-humanistyczny-pwsz-w-krosnie-wspiera-inicjatywy-lokalne-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,223,instytut-humanistyczny-pwsz-w-krosnie-wspiera-inicjatywy-lokalne-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,223,instytut-humanistyczny-pwsz-w-krosnie-wspiera-inicjatywy-lokalne-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,186,zajecia-specjalne-w-domu-pomocy-spolecznej-nr-2-w-krosnie.htm
https://archiwum.kpu.krosno.pl/ihum/art,186,zajecia-specjalne-w-domu-pomocy-spolecznej-nr-2-w-krosnie.htm
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4. Aktywny senior w PWSZ https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-

zpe/art,308,aktywny-senior-szczesliwy-senior-ii-rok-pso-z-tp-na-rzecz-

seniorow.html  

 

2019 

1. Zabawa karnawałowa w niepełnosprawnymi dziećmi 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,333,w-pieknym-ogrodzie-

zabawy-z-wychowankami-nie-w-pelni-sprawnymi.html  

 

2020 

1. Bal Karnawałowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,363,bal-karnawalowy-w-

specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-w-krosnie.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,308,aktywny-senior-szczesliwy-senior-ii-rok-pso-z-tp-na-rzecz-seniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,308,aktywny-senior-szczesliwy-senior-ii-rok-pso-z-tp-na-rzecz-seniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,308,aktywny-senior-szczesliwy-senior-ii-rok-pso-z-tp-na-rzecz-seniorow.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,333,w-pieknym-ogrodzie-zabawy-z-wychowankami-nie-w-pelni-sprawnymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,333,w-pieknym-ogrodzie-zabawy-z-wychowankami-nie-w-pelni-sprawnymi.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,363,bal-karnawalowy-w-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-w-krosnie.html
https://archiwum.kpu.krosno.pl/aktualnosci-zpe/art,363,bal-karnawalowy-w-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-w-krosnie.html
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Kadra 
Dyrektorzy Instytutu Humanistycznego w latach 2012-2020  

• 2012-2016  dr Władysław Chłopicki  

• 2016-2020 dr Bartosz Gołąbek  

 

Kierownicy Zakładów  

 

• Zakład Filologii Angielskiej  

o dr  Anna Łętkowska (2012-2016) 

o dr hab. Władysław Chłopicki (2016-2020)    

• Zakład Translatoryki (istniał do 2016 roku) 

o mgr Anna Wyrwa  (2012-2015) 

o dr Bartosz Gołąbek (2015-2016)   

• Zakład Filologii Rosyjskiej (istniał do 2016 roku) 

o dr Bartosz Gołąbek (2012-2015) 

o mgr Adam Nowakowski (2015-2016) 

• Zakład Filologii Germańskiej (istniał do 2016 roku)  

o 2012-2013 mgr Maria Grasela  

o 2013-2015 p.o. kierownika mgr Barbara Jackowska  

• Zakład Komunikacji Międzykulturowej (powstał w 2016 roku)  

o 2016-2018 dr hab. Kazimierz Sikora  

o 2018-2020 dr Wojciech Gruchała  

• Zakład Pedagogiki 2012-2020 

o 2012-2018 dr Barbara Lulek  

o 2018-2020 dr Adam Przybysz  
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Kolegium Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie 

 w roku akademickim 2019/2020  

 

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM 

1. dr Bartosz Gołąbek -  dyrektor Instytutu Humanistycznego 
 

KIEROWNICY ZAKŁADÓW  
2. Prof. ndzw. dr hab. Władysław Chłopicki – Zakład  Filologii Angielskiej  
3. Dr Wojciech Gruchała –Zakład Komunikacji Międzykulturowej  
4. Dr Adam Przybysz – Kierownik Zakładu Pedagogiki  

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W SENACIE 
5. Dr Agnieszka Habrat  
6. Dr Joanna Kułakowska-Lis 

 
INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI  

7. Dr Christopher Ward Brighton (East Carolina University, Global Academic 
Initiatives)   

8. Mgr Aleksandra Chodasz (prezeska Fundacji Dobre Życie) 
9. Mgr Magdalena Kopacz (ex Communication Coordinator w Pratt & Whitney)  
10. Mgr Ewelina Jurasz, (dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie)  

 
REPREZENTANT STUDENTÓW  

11. Krystian Borek, przedstawiciel studentów Instytutu, zgłoszony przez 
Samorząd Studencki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-bartosz-golabek/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/prof-nadzw-dr-hab-wladyslaw-chlopicki/
http://www.pwsz.krosno.pl/zkm/dr-wojciech-gruchala/
https://www.pwsz.krosno.pl/sport-turystyka-azs/maratonczycy-pwsz/art,5,dr-adam-przybysz.html
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-agnieszka-habrat/
http://www.pwsz.krosno.pl/pracownicy-zp/dr-joanna-kulakowska-lis/
https://www.linkedin.com/in/chris-brighton-aa3392112/
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-chodasz/
https://www.linkedin.com/in/magdalena-kopacz-5b9939a5/
https://www.facebook.com/krystian.borek.182


 

 

27 

 

 

Wykładowcy zatrudnieni  w Instytucie w roku akademickim 2019/2020 

 

 angliści  

1. prof. ndzw. dr hab.  Władysław Chłopicki (kierownik Zakładu Filologii Angielskiej) 

2. prof. ndzw. dr hab. Władysław Witalisz 

3. prof. ndzw. dr hab. Alicja Witalisz 

4. dr Agnieszka Habrat 

5. dr Dorota Mihułka 

6. dr Anna Rewiś-Łętkowska 

7. dr Bogumił Wolski 

8. dr Dorota Rygiel 

9. dr Ewa Newerle-Wolska 

10. dr Ewa Rusek 

11. dr Krzysztof Kasprzyk 

12. dr Joanna Ziobro-Strzępek 

13. mgr Anna Bystrzanowska 

14. mgr Anna Łobodzińska 

15. mgr Anna Wyrwa 

16. mgr Jack Lala III 

17. mgr Justyna Biskup 

18. mgr Katarzyna Dziemian 

19. mgr Teresa Przyprawa 

 

profesorowie wizytujący  

1. dr Colin Swatridge (Wielka Brytania)  

  

  

germaniści  

1. dr Leszek Habrat 

2. dr Krystyna Szayna-Dec 

3. mgr Anna Hycnar 

4. mgr Małgorzata Niżnik 

 

iberysta  

1. mgr Roberto Martinez 

http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/prof-nadzw-dr-hab-wladyslaw-chlopicki/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/prof-ndzw-dr-hab-wladyslaw-witalisz/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/prof-ndzw-dr-hab-alicja-witalisz/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-agnieszka-habrat/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mihulka/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-anna-rewis-letkowska/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-bogumil-wolski/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-dorota-rygiel/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-ewa-newerle-wolska/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-ewa-rusek/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-krzysztof-kasprzyk/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-joanna-ziobro-strzepek/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-anna-bystrzanowska/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-anna-lobodzinska/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-anna-wyrwa/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-jack-lala-iii/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-justyna-biskup/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-katarzyna-dziemian/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-teresa-przyprawa/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/dr-colin-swatridge/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-leszek-habrat/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-krystyna-szayna-dec/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/mgr-anna-hycnar/
http://www.pwsz.krosno.pl/zkm/mgr-malgorzata-niznik
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfa/mgr-roberto-martinez/
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pedagodzy 

1. Prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd 

2. Prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb 

3. Prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Sibiga 

4. Dr Janusz Boczar 

5. Dr Barbara Lulek 

6. Dr Adam Przybysz (kierownik Zakładu Pedagogiki) 

7. Dr Beata Piechota 

8. Dr Małgorzata Świdrak 

9. Dr Małgorzata Wójcik 

10. Mgr Magdalena Goleń 

11. Mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel 

12. Mgr Julita Karaś–Klimek 

13. Mgr Halina Zaforemska 

  

  

poloniści 

1. prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz 

2. prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Sikora 

3. dr Wojciech Gruchała  

4. dr Joanna Kułakowska-Lis 

5. dr Leokadia Styrcz-Przebinda 

  

  

rusycyści 

1. prof. dr. hab. Grzegorz Przebinda  

2. dr Bartosz Gołąbek  

3. dr Adam Nowakowski 

4. mgr Urszula Ożóg  

 

http://www.pwsz.krosno.pl/pracownicy-zp/prof-dr-hab-krzysztof-plesniarowicz/
http://www.pwsz.krosno.pl/pracownicy-zp/prof-dr-hab-krzysztof-plesniarowicz/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/prof-nadzw-dr-hab-kazimierz-sikora/
http://www.pwsz.krosno.pl/zkm/dr-wojciech-gruchala/
http://www.pwsz.krosno.pl/pracownicy-zp/dr-joanna-kulakowska-lis/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-leokadia-styrcz-przebinda/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfr/prof-dr-hab-grzegorz-przebinda/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zaklad-translatoryki/dr-bartosz-golabek/
http://www.pwsz.krosno.pl/kadra-naukowa-zfr/dr-adam-nowakowski/
http://www.pwsz.krosno.pl/zkm/mgr-urszula-ozog
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Rozwój naukowy 
 

Wykładowcy Instytutu Humanistycznego systematycznie rozwijają swoją naukową 

karierę. W ciągu ostatnich lat odbyło się kilkanaście awansów na różne stopnie i tytuły 

naukowe.  

 

AWANSE NAUKOWE w latach 2012-2020 

 

Zakład Filologii Angielskiej  

Habilitacje: 

1. Dr hab. Alicja Witalisz (2016) 

2. Dr hab. Władysław Chłopicki (2019) 

Doktoraty: 

3. Dr Joanna Ziobro-Strzępek (2014) 

4. Dr Dorota Rygiel (2017)  

5. Dr Agnieszka Habrat (2017)  

6. Dr Anna Łętkowska (2017)  

7. Dr Ewa Rusek (2018)  

8. Dr Dorota Mihułka (2019) 

 

Otwarcie przewodów doktorskich:  

 

9. Mgr Katarzyna Dziemian  (2018) 

10. Mgr Anna Wyrwa (2018) 

 

Zakład Komunikacji Międzykulturowej  

Doktorat  

1. Dr Adam Nowakowski (2016)  

 

Zakład Pedagogiki  

Profesura  

1. Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd (2016)  
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Doktorat  

2. Dr Małgorzata Wójcik  (2017)  
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Perspektywy  
 

W nadchodzących latach uczelnia wciąż będzie musiała starać się o zainteresowanie 

nowych studentów poprzez nowoczesną ofertę dydaktyczną realizowaną w ścisłej 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Niebagatelną rolę będzie także 

odgrywała wysoka jakość kształcenia, elastyczność podejścia do procesu dydaktycznego 

i pogłębiona indywidualizacja programów studiów, tak aby można było wprowadzać do 

środowiska studenckiego osoby z różnych  grup wiekowych i społecznych.   

 

Priorytetem dla Instytutu Humanistycznego na najbliższe lata, obok uruchomienia 

nowych kierunków studiów na różnych stopniach, powinno się stać stworzenie 

nowoczesnej sieci powiązań obecnych studentów z absolwentami uczelni i środowiskiem 

lokalnym w oparciu o nowoczesną humanistykę, która w sposób możliwie pełny 

wykorzystuje współczesne zdobycze techniki i komunikacji.  

 

Bardzo ważne będzie także maksymalne uproszczenie procedur biurokratycznych 

dotyczących toku studiów oraz pełna digitalizacja obsługi studentów z dobrze 

wdrożonymi elementami kształcenia na odległość.  Dodatkową wartością będzie także 

prowadzenie dydaktyki w szerokim kontekście międzynarodowym angażującym 

równomiernie kraje kultur Zachodu i Wschodu. Nasza oferta jest przygotowywana i 

kierowana także do obcokrajowców, którzy nie władają jeszcze językiem polskim. 

 

Instytut Humanistyczny jest gotowy do podjęcia tych wyzwań. Zaprojektowane zostały 

nowe kierunki studiów - licencjackie - dwujęzykowe studia dla tłumaczy i licencjackie 

dualne marketing internetowy, a także 5-letnie jednolite magisterskie pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dwuletnie uzupełniające lingwistyka stosowana. 

Zespół wykładowców jest mobilny, odpowiednio zintegrowany i dobrze przygotowany 

do zmieniających się warunków pracy w lokalnej, krajowej i europejskiej przestrzeni 

edukacyjnej.  

 

Opracował:  

dr Bartosz Gołąbek  


