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KSIĘGA JAKOŚCI
2 PREZENTACJA UCZELNI
2.1 Historia Uczelni
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu kontynuuje działalność Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Elblągu, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku
o wyższych szkołach zawodowych, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca
1998 roku.
Uczelnia kontynuuje ponad 50. letnią tradycję kształcenia na poziomie wyższym,
zapoczątkowanego w 1954 roku powstaniem Punktu Konsultacyjnego Politechniki
Gdańskiej. Była to inicjatywa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Zakładu
Budowy Maszyn i Turbin w Elblągu (późniejszy „Zamech”). W latach 1961-1969 wyższe
kształcenie techniczne prowadziła w Elblągu Wyższa Szkoła Inżynierska z Warszawy i
Politechnika Warszawska. Od 1969 roku funkcjonował elbląski Oddział Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W latach 1963 – 1985 działał Punkt Konsultacyjny
Uniwersytetu Gdańskiego. Mocnymi filarami w tworzeniu i umacnianiu szkolnictwa wyższego
w Elblągu były, powołane w roku 1991, Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych. Ostatecznie, bazę nowoutworzonej uczelni stanowiły: Oddział Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i oba Kolegia Nauczycielskie.
Efektem kształcenia akademickiego przed utworzeniem PWSZ w Elblągu (w latach
1954 – 1998) było wypromowanie ponad 1000 magistrów inżynierów i inżynierów oraz około
500. ekonomistów i prawie 700. absolwentów kolegiów nauczycielskich.
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 136)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zmieniła nazwę na Akademia Nauk
Stosowanych w Elblągu z dniem 1 marca 2022 r.
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Obecnie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu kształci się studentów studiach
pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich), studiach drugiego stopnia oraz jednolitych
studiach magisterskich. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe, kursy, warsztaty
i szkolenia specjalistyczne. Organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje
naukowe, seminaria, wykłady otwarte popularyzujące różne dziedziny wiedzy, wernisaże
i wystawy oraz spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki. Rozwija współpracę
z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz ze szkołami, instytucjami i firmami
działającymi w Elblągu i w regionie.
Funkcję Rektora PWSZ w Elblągu pełnili:


prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, wybrany na kadencje: 1998 – 2003, 2003 – 2007,
2011 -2015, 2015- 2020;



prof. dr hab. Halina Piekarek Jankowska – kadencja 2007-2011.

Od 01.09.2020 r. funkcję Rektora pełni dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.
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2.2 Informacje o uczelni
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu jest pierwszą, samodzielną elbląską uczelnią
publiczną. Uczelnia posiada strukturę instytutową, w ramach której funkcjonują:
– Instytut Ekonomiczny,
– Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego,
– Instytut Pedagogiczno-Językowy,
– Instytut Politechniczny.
ANS w Elblągu prowadzi studia na kierunkach:
1. W Instytucie Ekonomicznym:
a) administracja (studia pierwszego stopnia),
b) ekonomia (studia pierwszego stopnia),
c) studia menadżersko-prawne (studia drugiego stopnia);
2. W Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego:
a) informatyka (studia pierwszego stopnia);
3. W Instytucie Pedagogiczno-Językowym:
a) filologia (studia pierwszego stopnia), a od 1.10.2022 r. filologia angielska,
b) filologia polska (studia pierwszego stopnia),
c) pedagogika (studia pierwszego i drugiego stopnia),
d) pedagogika specjalna (jednolite studia magisterskie),
e) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)
f) logopedia (studia pierwszego i drugiego stopnia);
4. W Instytucie Politechnicznym:
a) budownictwo (studia pierwszego stopnia),
b) mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia).
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Studia realizowane są według Polskiej Ramy Kwalifikacji obowiązującej w polskim systemie
szkolnictwa wyższego oraz w tak zwanym systemie bolońskim obejmującym wszystkie kraje
Unii Europejskiej. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na naszej Uczelni posiadają
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia wykształciła dotychczas 10384
absolwentów, w tym 8351 absolwentów studiów stacjonarnych, a 2033 absolwentów studiów
niestacjonarnych.
W celu zapewnienia absolwentom gruntownego przygotowania zawodowego
i odpowiedniej praktyki, Uczelnia nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami,
samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi
w regionie, w kraju i za granicą. Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i
instytucji (jest ich ponad 500) nasi studenci mogą odbywać tam praktyki zawodowe. Na
przykład studenci Instytutu Politechnicznego część zajęć laboratoryjnych odbywają w Spółce
METROTEST w Elblągu, wyposażonej w urządzenia o najwyższej światowej jakości,
a praktyki zawodowe w międzynarodowym koncernie GE Power Sp. z o.o.
Z inicjatywy prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka opracowano i wdrożono pilotażowy
projekt praktyk zawodowych pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych
Szkołach Zawodowych”, z którego skorzystało 7000 studentów państwowych wyższych szkół
zawodowych w całej Polsce. Całkowity budżet projektu wynosił 136 mln zł. Projekt miał na
celu

wypracowanie

jednolitego

systemu

prowadzenia

sześciomiesięcznych

praktyk

zawodowych, jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym
stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Projekt dał możliwość ściślejszego
powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci są lepiej przygotowywani
do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzyły współpracę z przedsiębiorstwami nie
tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej
będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.
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Uczelnia posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027
dającą studentom, absolwentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji
prawo do wyjazdów na studia, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe
finansowane ze środków Unii Europejskiej. ANS w Elblągu posiada umowy z 20 uczelniami
partnerskimi w ramach Programu Erasmus+ oraz 9 umów z uczelniami spoza Programu.
Uczelnia współpracuje nie tylko z przedsiębiorstwami i samorządami terytorialnymi
wszystkich szczebli, ale również z wyższymi uczelniami akademickimi w regionie.
W celu większej integracji Uczelni ze środowiskiem lokalnym i regionalnym realizuje się
następujące zamierzenia:
 Akademię Dziecięcą,
 Festiwal Nauki,
 studia podyplomowe,
 wykłady otwarte, konferencje, seminaria, w tym organizowane przez Zespół ds. Akademii
Seniora i Uczelni Otwartej,
 pracownie badawczo-rozwojowe.
Czynnie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu, ANS w Elblągu
ma ambicje być nie tylko ośrodkiem kształcenia, ale również ważnym dla regionu ośrodkiem
badawczo-rozwojowym.
Wyrazem praktycznego nastawienia Uczelni jest nawiązanie kontaktów z organizacjami
samorządowymi i gospodarczymi o charakterze regionalnym, czego przykładem jest
podpisanie umowy o współpracy z Urzędem Miasta w Elblągu. Efektem takiej współpracy
jest współpraca przy tworzeniu Centrum Informatyki Stosowanej i Centrum Jakości
Środowiska w Elbląskim Parku Technologicznym.
Współpraca z uczelniami akademickimi i ośrodkami naukowymi regionu przyczynia
się do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz rozwoju naukowego nauczycieli
akademickich. Absolwenci ANS w Elblągu są przyjmowani na studia drugiego stopnia
w Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim
na takich samych zasadach jak absolwenci tych uczelni.
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Nastawienie na praktyczne aspekty kształcenia nie oznacza odwrotu od badań naukowych.
Dbając o najwyższy poziom kształcenia, Uczelnia stara się o zatrudnianie wykładowców
z tytułami i stopniami naukowymi, a także o rozwój naukowy młodych dydaktyków. Aktualnie
we wszystkich Instytutach PWSZ w Elblągu zatrudnionych jest:


42 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 18 profesorów tytularnych,



56 pracowników ze stopniem doktora,



49 pracowników z tytułem zawodowym magistra.

W celu zapewnienia warunków niezbędnych dla kształtowania rozwoju naukowego
nauczycieli akademickich realizuje się i planuje między innymi:
 finansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich - na konferencje,
staże naukowe itp.,
 granty dla nauczycieli akademickich przygotowujących prace doktorskie,
 zakup polskich i obcojęzycznych książek oraz prenumeratę wielu ważnych czasopism
fachowych i naukowych,
 organizowanie seminariów i konferencji naukowych.
Uczelnia dba również o kształtowanie postaw obywatelskich wśród studentów, czego
wyrazem

jest

ścisła

współpraca

jej

władz

z

samorządem

studenckim,

którego

przedstawiciele zasiadają w Radzie Uczelni oraz w Senacie ANS w Elblągu.
Ponadto władze Uczelni wspierają aktywność kulturalną oraz sportową i rekreacyjną
środowiska studenckiego. Od 23 lat funkcjonuje Klub Uczelniany AZS. Nasi studenci mają
możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych poprzez
udział w działalności studenckich kół naukowych, w chórze akademickim i w teatrze
studenckim.
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Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w małych oraz
średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk
lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków
opiniotwórczych. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu jest jedną z uczelni, posiadających
właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak materialne (baza
dydaktyczna, socjalna, domy studenckie), jak i organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna,
wyposażenie biblioteki, laboratoriów) są atrakcyjne dla studiującej młodzieży.
Poza tym wszyscy (władze uczelni, nauczyciele akademiccy, inni pracownicy i studenci),
tworzą nową jakość, dlatego czują się odpowiedzialni za kształt i rozwój uczelni integralnie
związanej z miastem i regionem.
ANS w Elblągu, będąc więc integralną częścią środowiska lokalnego i regionalnego, jest
przyjazna i pod każdym względem bliska wszystkim grupom społecznym, a zwłaszcza
uczącej się młodzieży.
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