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 Uczelnia posiada własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni użytkowej 
około 7,5 tys. m kw. z aulą amfiteatralną na 300 miejsc, wyposażoną w zautomatyzowane 
urządzenia audiowizualne, salami wykładowymi, ćwiczeniowymi i seminaryjnymi 
oraz pracowniami specjalistycznymi, w tym komputerowymi z dostępem do Internetu, 
laboratorium do nauki języków obcych, pracowniami fizykoterapii i kinezyterapii 
oraz pomieszczeniami sportowo-rekreacyjnymi z zapleczem socjalnym. 
Budynki dydaktyczne 
pod względem 
architektonicznym 
i wyposażenia 
przystosowane są 
do kształcenia osób 
niepełnosprawnych.

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 KIELCE
tel./fax (0 41) 331-12-44

www.ws.edu.pl                     e-mail: ws@ws.edu.pl  

 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach jest uczelnią niepaństwową utworzoną
w roku 1994. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wpisana została do Rejestru szkół 
niepaństwowych pod numerem 44.
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Władze uczelni

Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej 
prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk 

Dziekan 
Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

dr Marzena Pękowska

Dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

dr Bożena Zawadzka  





Zapraszamy 
na spacer po uczelni





Oto budynek szkoły – Pawilon A 
(wraz z podjazdami)
widziany z kilku ujęć:





Widok na pawilon B, 
oddanego do użytku w 2006 roku:





Jesteśmy w Pawilonie A.





Tu znajduje się m.in. pracownia językowa,





sale wykładowe i ćwiczeniowe…





… oraz biblioteka 
i czytelnia.





Z biblioteki udajemy się 
do auli uczelni.





Przejdźmy teraz na I piętro.





Odwiedzamy pracownie komputerowe.





Windą zjeżdżamy na niski parter – 
do siłowni i pracowni biomechaniki.





Obok znajdują się pracownie 
fizjoterapeutyczne: fizykoterapii i kinezyterapii.





W międzyczasie zapraszamy 
na odpoczynek w barze „Minutka”.





Po chwili wytchnienia ruszamy 
do pawilonu B. 





Uczelnia przyjazna 
niepełnosprawnym.





Podjazd „zewnętrzny” w pełnej 
okazałości





Podjazd „wewnątrz” budynku





Winda 
Pawilon A





Łącznik 
między 
Pawilonami





Winda 
Pawilon B





Układ posadzek na 
korytarzach uczelni





Wygląd drzwi wraz z oznakowaniem i 
tabliczkami informacyjnymi





16.11.2005 
Szkolenie: Jak pomóc osobie 

niepełnosprawnej?













Studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

studia drugiego stopnia
(magisterskie)





WYDZIAŁ 
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY

Kierunek PEDAGOGIKA ze specjalnościami:
 edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną;
 edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją;
 zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
    z nauczaniem języka angielskiego;
 pedagogika resocjalizacyjna i sądowa; 
 doradztwo zawodowe;
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią;
 pedagogika rodziny z socjoterapią;
 pedagogika z turystyką.

Kierunek PRACA SOCJALNA

Kierunek FILOLOGIA ze specjalnościami:
 filologia angielska z pedagogiką szkolną (specjalizacja nauczycielska);
 filologia angielska (specjalizacja tłumaczeniowa).





WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
I TURYSTYKI

Kierunek FIZJOTERAPIA

Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością:
 wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną.

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

ZAPRASZAMY!



Dziękuję za uwagę

Konferencja jest współfinansowana ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Renata Cichoń
e-mail: renata.cichon@gmail.com
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