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X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 

 

1. DZIAŁ PROMOCJI oraz DZIAŁ REKRUTACJI i INICJATYW EDUKACYJNYCH 

Dział Promocji powołany został w roku akademickim 2007/2008 jako rozwinięcie istniejącego 

wcześniej Biura Informacji i Promocji, do którego dołączono Biuro Karier. W roku akademickim 2009/2010 

w strukturę działu włączono Biuro Rekrutacji, a jednostka zmieniła nazwę na Dział Promocji i Rekrutacji. 

W grudniu 2011 roku, w związku z nowymi zadaniami postawionymi przez władze uczelni w obszarach 

promocyjnym i rekrutacyjnym, z jednostki wydzielono Dział Promocji oraz Dział Rekrutacji i Inicjatyw 

Edukacyjnych.  

Przez cały ten czas praca działu, a obecnie działów, koncentruje się na informowaniu 

o działalności Uniwersytetu oraz jego promowaniu. Pracownicy utrzymują kontakt ze środkami masowego 

przekazu, informując za ich pośrednictwem o aktualnych wydarzeniach na uczelni. Drugi najważniejszy 

obszar aktywności to prowadzenie oraz promowanie rekrutacji we współpracy z innymi jednostkami UKW. 

 

Działalność informacyjna: 

 prowadzenie strony internetowej UKW; pozyskiwanie informacji do serwisu www, Forum 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Serwisu Informacyjnego; administrowanie stronami www 

oraz systemem intranetu; 

 przygotowywanie informacji z życia uczelni dla środków masowego przekazu; 

 przygotowywanie kampanii promocyjnych uczelni. 

 

Działalność promocyjna: 

 przygotowywanie kampanii promocyjnych w mediach (reklamy telewizyjne, radiowe, ogłoszenia 

prasowe, nośniki wielkoformatowe, Internet, imprezy promocyjne); prowadzenie stron uczelni 

w serwisach społecznościowych; 

 przygotowywanie materiałów do Bydgoskiego Informatora Kulturalnego; 

 organizowanie imprez dla studentów, pracowników, absolwentów oraz mieszkańców Bydgoszczy 

i regionu (zjazd absolwentów, spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury, nauki i sportu, 

wystawy, koncerty, festiwale); 

 promocja imprez organizowanych na uczelni przez inne jednostki; 

 przygotowanie i wdrożenie nowej strony www Uniwersytetu; 

 przygotowywanie materiałów promocyjnych uczelni (ulotki, foldery, informatory, gadżety 

promocyjne itp.). 

 

Działalność rekrutacyjna: 

 prowadzenie badań pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nt. przebiegu 

procesu rekrutacyjnego; 

 przygotowanie uchwały rekrutacyjnej; 
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 prowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (w roku akademickim  

2011/2012 po raz pierwszy również rekrutacji zimowej); 

 przygotowywanie i wdrożenie nowej strony rekrutacyjnej www, jak również rozwój elektronicznego 

systemu rejestracyjno-rekrutacyjnego; 

 przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla kandydatów na studia; 

 przygotowywanie i udział w imprezach targowych promujących rekrutację; 

 prowadzenie Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI (OD XII 2011 DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ 

REKRUTACJI I INICJATYW EDUKACYJNYCH) 

 

Praca działu koncentruje się na informowaniu o działalności Uniwersytetu oraz jego promowaniu. 

Pracownicy utrzymują kontakt ze środkami masowego przekazu, informując za ich pośrednictwem 

o aktualnych wydarzeniach na uczelni. Drugi najważniejszy obszar aktywności to promowanie rekrutacji 

we współpracy z innymi jednostki UKW. 

 

Działalność Informacyjna: 

 prowadzenie strony internetowej UKW; pozyskiwanie informacji do serwisu www, Forum 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Serwisu Informacyjnego; administrowanie stronami www 

oraz systemem intranetu; 

 przygotowywanie informacji z życia uczelni dla środków masowego przekazu; 

 przygotowywanie kampanii promocyjnych uczelni. 

 

Działalność promocyjna: 

 prowadzenie badań pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nt. przebiegu 

procesu rekrutacyjnego; 

 organizacja Drzwi Otwartych na UKW; 

 przygotowywanie kampanii promocyjnych w mediach (reklamy telewizyjne, radiowe, ogłoszenia 

prasowe, nośniki wielkoformatowe, Internet, imprezy promocyjne); 

 przygotowywanie materiałów do Bydgoskiego Informatora Kulturalnego; 

 promocja imprez organizowanych na uczelni; 

 przygotowanie i wdrożenie nowej strony www UKW; 

 przygotowywanie materiałów promocyjnych uczelni (ulotki, foldery, informatory itp.); 

 prowadzenie Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Działalność rekrutacyjna: 

 prowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (w roku akademickim 

2011/2012 po raz pierwszy również rekrutacji zimowej); 

 przygotowywanie i wdrożenie nowej strony rekrutacyjnej www, jak również rozwój elektronicznego 

systemu rejestracyjno-rekrutacyjnego; 
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 przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla kandydatów na studia; 

 przygotowywanie i udział w imprezach targowych promujących rekrutację. 

 

BIURO KARIER 

Biuro Karier UKW zostało wpisane do prowadzonego przez Marszałka województwa rejestru 

agencji zatrudnienia i działa jako: 

 agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod numerem 2039/1a, 

 agencja poradnictwa zawodowego – pod numerem 2039/4, 

 agencja doradztwa personalnego – pod numerem 2039/2. 

 

Zadania realizowane na rzecz studentów i absolwentów 

 Obsługa oraz aktualizacja strony internetowej Biura Karier (www.biurokarier.ukw.edu.pl) 

rozbudowanej w ramach projektu Lepszy start  absolwentów kierunków technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych (projekt realizowany jest przez Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki). 

Strona umożliwia studentom, absolwentom oraz pracodawcom, m.in.:  

 samodzielne rejestrowanie się w systemie; 

 tworzenie ankiety rejestracyjnej; 

 samodzielne formułowanie oraz umieszczanie swojego CV  w systemie; 

 przeglądanie ofert pracy, praktyk, staży poprzez filtrowanie; 

 otrzymywanie aktualnych ofert pracy, praktyk, staży itp. na prywatną skrzynkę mailową; 

 samodzielne umieszczanie ofert pracy, praktyk, staży itp. przez pracodawców; 

 dostęp do CV studentów i absolwentów zarejestrowanych w serwisie Biura Karier. 

 Przygotowywanie materiałów informacyjnych, poradników (ulotki, materiały szkoleniowe), 

prowadzenie własnej biblioteki-informatorium zawierającego publikacje z zakresu rynku pracy. 

 Udzielanie studentom i absolwentom bezpośrednich porad dotyczących pisania dokumentów 

aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp.  

 Oferowanie studentom możliwości odbycia nieobowiązkowych praktyk studenckich realizowanych 

na podstawie stałych porozumień o współpracę. 

 Studenci, absolwenci mogą w Biurze Karier zapoznać się z informacjami o tym, co należy zrobić, 

aby rozpocząć własną działalność gospodarczą (jak napisać biznes plan, jakie rodzaje spółek  

 

http://www.biurokarier.ukw.edu.pl/
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funkcjonują na polskim i europejskim rynku, od czego zacząć rejestrację działalności 

gospodarczej, ile kosztuje założenie własnej firmy).  

 Stała współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym przy UKW. 

Organizacja ta umożliwia studentom/absolwentom otworzenie własnej firmy, pomaga we wszelkich 

formalnościach dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej. Ponadto AIP przy 

pomocy pracownika Biura Karier organizuje spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty 

z przedsiębiorczości. 

 Organizacja Bydgoskich Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2011  

w ramach zawartego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier. Targi Pracy i Promocji Pracodawców 

OFFerty 2011 odbyły się  20 października 2011 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka. 

Adresowane były do studentów i absolwentów bydgoskich Uczelni oraz pracodawców. 

Wydarzenie to dało możliwość nawiązania kontaktu pomiędzy potencjalnymi pracodawcami 

a studentami i absolwentami wyższych uczelni. Na Targach obecnych było wielu wystawców, 

między innymi: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., DB Schenker SP. z o.o., KLIMAT SOLEC Sp.  

z o.o., Mobica Ltd. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Trwają prace nad kolejną edycją Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2012, które 

odbędą się 18 października 2012 r. 

 Organizowanie dyżurów doradcy zawodowego dla studentów studiów I stopnia kierunków: fizyka, 

informatyka, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna,  biologia, biotechnologia, ochrona 

środowiska, geografia, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika (I rok) 

w ramach projektu Lepszy start absolwentów kierunków  technicznych, matematycznych 

i przyrodniczych realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach 

Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Organizowanie szkoleń dla studentów II i III roku studiów I stopnia kierunków: fizyka, informatyka, 

matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, 

geografia, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa w ramach projektu Lepszy start 

absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych realizowanym  

przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo 

wyższe i nauka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzanie ich przez pracowników Biura Karier: Monikę Pułę 

oraz Katarzynę Lutkowską. 

 Koordynacja powyższych działań projektowych od marca 2010 r. przez pracownika Biura Karier – 

Monikę Pułę (stanowisko: koordynator).  

Współpraca osób zaangażowanych w realizację działań projektu Lepszy start absolwentów 

kierunków  technicznych, matematycznych i przyrodniczych: koordynatora, pracownika 

administracyjnego, doradców zawodowych, trenerów, kierownika projektu oraz innych osób. 
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 Organizacja bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów dla studentów oraz absolwentów, 

pomagających odnaleźć się na rynku pracy. Zajęcia prowadzą przedstawiciele firm, instytucji 

rynku pracy. Spotkania odbywają się na terenie UKW lub w miejscu proponowanym przez 

firmę/instytucję.  

 

Współpraca z pracodawcami 

 

 Współpraca z firmą Universum Polska Sp. z o.o., na mocy podpisanego porozumienia Biuro 

Karier bezpłatnie otrzymuje publikacje Kariera oraz inne materiały informacyjne przeznaczone do 

dystrybucji wśród studentów UKW. 

 Prowadzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje na temat firm, które współpracują 

z Biurem, utrzymywanie kontaktów z firmami, promowanie strony Biura Karier wśród 

Pracodawców. 

 Kontynuacja współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Toruniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy oraz z Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.  

 Organizowanie prezentacji firm na uczelni. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu studentów 

i absolwentów z pracodawcami. Przedstawiciele firmy charakteryzują profil własnej działalności 

oraz swoją ofertę. 

 Działania promocyjne – kontakty z mediami, artykuły prasowe w prasie lokalnej, promocja działań 

Biura, promocja uczelni wśród firm. 

 

Pozostałe działania 

 Aktywna współpraca i pomoc przy organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2012. 

 Udział w spotkaniach ze studentami, które mają na celu promowanie działalności Biura Karier, 

zachęcenie do skorzystania z pomocy jakiej udziela Biuro Karier studentom oraz absolwentom. 

Jest to również okazja do porozmawiania i uzyskania zwrotnej informacji dotyczącej oczekiwań ze 

strony studentów.  

 Współorganizacja Targów Wolontariatu (z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  

w Bydgoszczy) – 15.05.2012 r. Targi odbyły się w holu oraz korytarzu budynku głównego UKW 

przy ul. Chodkiewicza. Uczestniczyło w nich kilkunastu wystawców oraz osoby odwiedzające 

targi. 

 Umożliwienie studentom UKW odbywania obowiązkowych praktyk w Biurze Karier UKW. Praktyki  

trwają przeważnie 4 tygodnie. Opiekunem praktyki jest pracownik Biura Karier – Monika Puła. 

 Pomoc w organizacji warsztatów na terenie UKW w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości (14-20.11.2011 r.). 
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 Spotkania z inwestorami inicjowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu 

przedstawienia profilu działalności Biura Karier UKW. 

 Pracownik Biura Karier UKW – Monika Puła jest przedstawicielem Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Komisji ds. projektu Biuro Karier. 

 Dalsze ustalenia oraz prace związane z monitoringiem losów zawodowych absolwentów UKW. 

 

KADENCJA 2008-2012 

Biuro Karier UKW zostało wpisane do prowadzonego przez Marszałka województwa rejestru 

agencji zatrudnienia i działa jako: 

- agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod numerem 2039/1a, 

- agencja poradnictwa zawodowego – pod numerem 2039/4, 

- agencja doradztwa personalnego – pod numerem 2039/2. 

 

Zadania realizowane na rzecz studentów i absolwentów 

 Obsługa oraz aktualizacja strony internetowej Biura Karier (www.biurokarier.ukw.edu.pl) 

rozbudowanej w  roku 2010 w ramach projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych. (Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

Strona obecnie umożliwia studentom, absolwentom oraz pracodawcom, m.in.:  

 samodzielne rejestrowanie się w systemie; 

 tworzenie ankiety rejestracyjnej; 

 samodzielne formułowanie oraz umieszczanie swojego CV  w systemie; 

 przeglądanie ofert pracy, praktyk, staży poprzez filtrowanie; 

 otrzymywanie aktualnych ofert pracy, praktyk, staży itp. na prywatną skrzynkę mailową; 

 samodzielne umieszczanie ofert pracy, praktyk, staży itp. przez pracodawców; 

 dostęp do CV studentów i absolwentów zarejestrowanych w serwisie Biura Karier. 

 Przygotowywanie materiałów informacyjnych, poradników (ulotki, materiały szkoleniowe), 

prowadzenie własnej biblioteki-informatorium zawierającego publikacje z zakresu rynku pracy. 

 Udzielanie studentom i absolwentom bezpośrednich porad dotyczących pisania dokumentów 

aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp.  

 Oferowanie studentom możliwości odbycia nieobowiązkowych praktyk studenckich realizowanych na 

podstawie stałych porozumień o współpracę. 

 Studenci, absolwenci mogą w Biurze Karier zapoznać się z informacjami o tym, co należy zrobić, aby 

rozpocząć własną działalność gospodarczą (jak napisać biznes plan, jakie rodzaje spółek funkcjonują  

http://www.biurokarier.ukw.edu.pl/
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na polskim i europejskim rynku, od czego zacząć rejestrację działalności gospodarczej, ile kosztuje 

założenie własnej firmy).  

 Współpraca Biura Karier z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy (w ramach podpisanego 

wcześniej porozumienia) przy realizacji programu Wspólna Sprawa  

w latach 2008-2010. Studenci filologii angielskiej, rosyjskiej, germańskiej oraz lingwistyki stosowanej 

prowadzą zajęcia językowe dla osób bezrobotnych.  

 Nawiązanie współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym przy UKW 

w roku akademickim 2009/2010. Organizacja ta umożliwia studentom/absolwentom otworzenie 

własnej firmy, pomaga we wszelkich formalnościach dotyczących zakładania własnej działalności 

gospodarczej. Ponadto AIP przy pomocy pracownika Biura Karier organizuje spotkania informacyjne, 

szkolenia, warsztaty z przedsiębiorczości. 

 Organizacja Bydgoskich Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2008 (23.10.2008 r.), 

OFFerty 2009 (22.10.2009 r.), OFFerty 2010 (21.10.2010 r.), OFFerty 2011 (20.10.2011 r.) w ramach 

zawartego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier. Targi Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 

odbywały się co roku w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka. Adresowane były do studentów 

i absolwentów bydgoskich uczelni oraz pracodawców. Wydarzenie te dały możliwość nawiązania 

kontaktu pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a studentami i absolwentami wyższych uczelni. Na 

poszczególnych edycjach Targów obecnych było wielu wystawców, między innymi: Vivid Games, 

Schenker Sp. z o.o., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., DB Schenker SP. z o.o., KLIMAT SOLEC Sp. 

z o.o., Mobica Ltd. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Trwają prace nad kolejną edycją Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2012, które odbędą 

się 18 października 2012 r. 

 Organizowanie dyżurów doradcy zawodowego od 2010 r. dla studentów studiów I stopnia kierunków: 

fizyka, informatyka, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, biologia, biotechnologia, 

ochrona środowiska, geografia, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika 

(I rok) w ramach projektu Lepszy start absolwentów kierunków  technicznych, matematycznych 

i przyrodniczych realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach   

Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Rozpoczęcie przez pracowników Biura Karier: Monikę Pułę oraz Katarzynę Lutkowską w październiku 

2010 r. (do czerwca 2011 r.) studiów podyplomowych: Akademia Trenera Biznesu, umożliwiających 

prowadzenie szkoleń (rozpoczęcie: październik 2011 r.) dla studentów objętych projektem.   

 Organizowanie szkoleń od października 2011 r. dla studentów II i III roku studiów I stopnia kierunków: 

fizyka, informatyka, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, biologia, biotechnologia, 

ochrona środowiska, geografia, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa w ramach projektu 

Lepszy start absolwentów kierunków  technicznych, matematycznych i przyrodniczych realizowanym 

przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe 

i nauka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  
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Kapitał Ludzki. Przeprowadzanie ich przez pracowników Biura Karier, trenerów: Monikę Pułę oraz 

Katarzynę Lutkowską. 

 Koordynacja powyższych działań projektowych od marca 2010 r. przez pracownika Biura Karier – 

Monikę Pułę (stanowisko: koordynator). Współpraca osób zaangażowanych w realizację działań 

projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych: 

koordynatora, pracownika administracyjnego, doradców zawodowych, trenerów, kierownika projektu 

oraz innych osób. 

 Organizacja bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów dla studentów oraz absolwentów, 

pomagających odnaleźć się na rynku pracy. Zajęcia prowadzą przedstawiciele firm, instytucji rynku 

pracy. Spotkania odbywają się na terenie UKW lub w miejscu proponowanym przez firmę/instytucję.  

Współpraca z pracodawcami 

 

 Współpraca z firmą Universum Polska Sp. z o.o. (MODUS), na mocy podpisanego porozumienia 

Biuro Karier bezpłatnie otrzymuje publikacje Kariera. 

 Nawiązanie współpracy z firmami organizującymi młodzieżowe wyjazdy zagraniczne, programy 

pracy i praktyk zagranicznych, np. z firmą ST Work. 

 Prowadzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje na temat firm, które współpracują 

z Biurem, utrzymywanie kontaktów z firmami, promowanie strony Biura Karier wśród 

Pracodawców. 

 Stała współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Toruniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy oraz z Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Bydgoszczy.  

 Organizowanie prezentacji firm na uczelni. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu studentów 

i absolwentów z pracodawcami. Przedstawiciele firmy charakteryzują profil własnej działalności 

oraz swoją ofertę. 

 Działania promocyjne – kontakty z mediami, artykuły prasowe w prasie lokalnej, promocja działań 

biura, promocja uczelni wśród firm. 

 

Pozostałe działania 

 Aktywna współpraca i pomoc przy organizacji Dni Nauki  2009, Bydgoskiego Festiwalu Nauki 

2010, 2011, 2012. 

 Udział w spotkaniach ze studentami, które mają na celu promowanie działalności Biura Karier, 

zachęcenie do skorzystania z pomocy, jakiej udziela Biuro Karier studentom oraz absolwentom. 

Jest to również okazja do porozmawiania i uzyskania zwrotnej informacji dotyczącej oczekiwań ze 

strony studentów.  

 Umożliwienie studentom UKW odbywania obowiązkowych praktyk w Biurze Karier UKW. Praktyki 

trwają przeważnie 4 tygodnie. Opiekunem praktyk jest pracownik Biura Karier – Monika Puła. 
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 Opieka merytoryczna nad stażystką Biura Karier od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r.  

 Współorganizacja dwóch edycji Targów Wolontariatu (we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Bydgoszczy) – 8.10.2009 r. oraz 15.05.2012 r. Targi odbyły się w holu oraz korytarzu 

budynku głównego UKW przy ul. Chodkiewicza. Uczestniczyło w nich kilkunastu wystawców oraz 

osoby odwiedzające targi. 

 Pomoc w organizacji warsztatów na terenie UKW w ramach dwóch edycji Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości (15-21.11.2010 r., 14-20.11.2011 r.). 

 Spotkania z inwestorami inicjowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu 

przedstawienia profilu działalności Biura Karier UKW. 

 Współpraca z Politechniką Krakowską w roku akademickim 2008/2009 w projekcie badawczym 

HEGESCO – Higher Education as a Generator of Strategic Competences. 

 Zaprezentowanie działalności Biura Karier na konferencjach: 

 Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców jako element systemu zapewnienia jakości 

kształcenia w szkolnictwie wyższym – doświadczenia i perspektywy (15.12.2008, Politechnika 

Krakowska); 

 Cisco Student Day (2.04.2009 roku, UKW); 

 Elastyczne Formy Zatrudnienia (18.03.2009 r., UKW). 

 Pracownik Biura Karier UKW – Monika Puła jest przedstawicielem Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Komisji ds. projektu Biuro Karier. 

 Prace oraz ustalenia  związane z monitoringiem losów zawodowych absolwentów UKW, które 

przeprowadzać będzie Biuro Karier.  
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2. FUNDUSZE STRUKTURALNE  

                                                             

                                                     

 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem 

kontynuowali obsługę administracyjno-finansową 2 projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 3. 

Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1.: 

1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – przewidywany termin zakończenia 

projektu: wrzesień 2013 r.; wartość projektu: 45 546 804,97 zł, w tym prace budowlane i wyposażenie: 

44 060 804,98 zł. 

2. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – przewidywany 

termin zakończenia projektu: kwiecień 2013 r.; wartość projektu: 30 096 428,00 zł, w tym prace 

budowlane i wyposażenie : 29 197 278,00 zł. 

                                            

Ponadto, Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem przy udziale przedstawicieli 

kadry dydaktycznej oraz pracowników administracji ogólnej nadal realizowało projekty w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. 

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy pt.:  

 Mechatronika kierunkiem przyszłości – dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb 

rynku pracy na wartość 6 287 976,89 zł, finansowanego w 85% z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i w 15% z budżetu państwa. Projekt obejmuje otwarcie i realizację 2 edycji 

bezpłatnych studiów dziennych i zaocznych, na kierunku mechatronika, programy wyrównawcze 

z matematyki i fizyki dla studentów I roku mechatroniki oraz praktyki i staże dla studentów 

nowego kierunku. Termin realizacji projektu: od 01.04.2009 r. do 30.09.2014 r. Umowa 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego realizację została podpisana 11.04.2009 r. 
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 Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych na 

wartość 3 973 414,85 zł. Projekt obejmuje wsparcie studentów I roku kierunków Wydziału Nauk 

Przyrodniczych i Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki zajęciami wyrównawczymi z matematyki 

i fizyki, rozszerzenie współpracy z potencjalnymi pracodawcami w zakresie wzmocnienia 

praktycznych elementów nauczania poprzez organizację i realizację staży zawodowych, lepsze 

przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy dzięki przeprowadzeniu cyklu 

szkoleń z zakresu autoprezentacji czy umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych. 

Zakładany termin realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2015 r. 

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego realizację została podpisana 

23.03.2010 r. 

Pracownicy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem brali również udział 

w pracach przy opracowaniu wniosków do poniższych projektów, na które zaistniała możliwość 

otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych dostępnych w okresie 2007-2013, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Projekt pn. Naukowiec 3D–nauka, zarządzanie, biznes, złożony w październiku 2011 r. 

w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/4.2/2011 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Planowany termin realizacji: 01.06.2012-31.12.2013 r.  

Cel Główny – Ukształtowanie postaw proinnowacyjnych w środowisku akademickim, zostanie 

osiągnięty poprzez: podniesienie kwalifikacji pracowników uczelni w zakresie zarządzania 

badaniami naukowymi, własnością intelektualną i komercjalizacją wyników badań naukowych, 

zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie finansowego zarządzania projektami 

badawczymi, podniesienie kwalifikacji kadry wspierającej działalność naukową na uczelni. Projekt 

zakładał objęcie wsparciem 30 pracowników uczelni w całej Polsce. Planowana wartość całkowita 

projektu: 1 381 103,58 zł. 

 

 Projekt pn. Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, złożony 

w styczniu 2012 r. w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2011 w Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju. Planowany termin realizacji: 01.09.2012-31.08.2014 r.  

Cel Główny – Wzrost konkurencyjności UKW poprzez podniesienie kompetencji kadry 

kierowniczej i wdrożenie 5 modeli zarządzania jednostką przyczyniających się do wdrożenia 

strategii przez zastosowaniu narzędzi IT, zostanie osiągnięty do trzeciego kwartału 2014 r. 

poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej, wdrożenie nowego 

modelu zarządzania finansami i majątkiem uczelni, zarządzania jakością, zarządzania pracą 

uczelni i stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania przy wykorzystaniu narzędzi IT. Projekt 

zakłada objęcie wsparciem 1 160 pracowników uczelni. Planowana wartość całkowita projektu: 

4 633 082,97 zł. 
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 Projekt – innowacyjny upowszechniający, pn. PI-PWP EXPERYMENT: Zwiększenie 

zainteresowania przedmiotami przyrodniczo-technicznymi uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych poprzez zajęcia pozalekcyjne, SEMEK, EXPEREYMENTARIUM, 

ścieżki edukacyjne, złożony w partnerstwie z Fundacją dla UKW, Stowarzyszeniem Nauczycieli  

Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych, Urzędem Miasta Bydgoszczy, Maison de la Science 

w Liege, Belgia, w lutym 2012 r. w odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9/D.1.2/2011, Priorytet IX, 

Działanie 9.1 Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowany termin realizacji: 02.04.2012 r. -

- 31.12.2014 r. 

Cel główny – Wzrost zainteresowania oraz wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy 

w sytuacjach niestandardowych poprzez tworzenie modelu funkcjonowania 

EXPERYMENTARIUM, programów zajęć pozalekcyjnych i form edukacji pozaszkolnej. 

Planowana wartość całkowita projektu: 2 597 211,28 zł. 

 

 Projekt pn. Materiał na inżyniera – uatrakcyjnienie kształcenia oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, planowany termin realizacji: 01.06.2012 r.-

-31.12.2015 r. 

Cel główny – Zwiększenie liczby absolwentów kierunku inżynieria materiałowa – zostanie 

osiągnięty poprzez: zaopatrzenie 36 studentów w wiedzę do kontynuowania nauki dzięki 

organizacji zajęć wyrównawczych, zachęcenie i zmotywowanie do studiowania kierunków 

priorytetowych poprzez udzielenie stypendiów, podniesienie konkurencyjności absolwentów dzięki 

umożliwieniu ukończenia specjalistycznych kursów oraz zdobycie praktycznych umiejętności 

przydatnych na rynku pracy dzięki zorganizowaniu staży dla studentów. 

Planowana wartość całkowita projektu: 1 863 244,85 zł. Projekt złożony w kwietniu 2012 r. 

w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 Projekt pn. Lepsza przyszłość z biotechnologią. Planowany termin realizacji: 01.06.212-

-31.12.2015 r. 

Cel główny – Wzmocnienie potencjału rozwojowego uczelni w taki sposób aby zmniejszyć deficyt 

biotechnologów na polskim rynku pracy – zostanie osiągnięty poprzez: zachęcenie 

i zmotywowanie do studiowania kierunków priorytetowych poprzez udzielenie stypendiów, 

zaopatrzenie 45 studentów w wiedzę do kontynuowania nauki dzięki organizacji zajęć 

wyrównawczych, zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 

uczestnictwo w płatnych stażach. Planowana wartość całkowita projektu: 1 689 246,45 zł. 

Projekt złożony w kwietniu 2012 r. w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2012 w Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 
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 Projekt pn. Przez matematykę do sukcesu – uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na 

kierunku matematyka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, planowany termin realizacji: 

01.08.2012 r.- 31.12.2015 r. 

Cel główny – Zwiększenie ilości studentów na kierunku matematyka w UKW o 16 osób – zostanie 

osiągnięty poprzez: udzielenie stypendiów, zaopatrzenie w wiedzę z zakresu przedmiotów 

kierunkowych, podniesienie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy dzięki uzyskaniu 

dodatkowych uznawalnych powszechnie certyfikatów i objęcie studentów matematyki szkoleniami 

tzw. ścieżki finansowo--ubezpieczeniowej, zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności 

zawodowych poprzez uczestnictwo w płatnych stażach. Planowana wartość całkowita projektu: 

1 950 984,00 zł. Projekt złożony w kwietniu 2012 r. w odpowiedzi na konkurs 

nr 1/POKL/4.1.2/2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 Projekt pn. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku fizyka o specjalności fizyczne  

podstawy kryminalistyki, planowany termin realizacji: 01.09.2012 r.-01.09.2015 r. 

Cel główny – Zwiększenie o 50 osób liczby absolwentów kierunku fizyka o specjalności fizyczne 

podstawy kryminalistyki – zostanie osiągnięty poprzez: udzielenie stypendiów, zaopatrzenie 

w wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych, zdobycie przez studentów praktycznych 

umiejętności zawodowych  poprzez uczestnictwo w płatnych stażach. 

Planowana wartość całkowita projektu: 960 444,00  zł. Projekt złożony w kwietniu 2012 r. 

w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 

KADENCJA 2008-2012 

 

W okresie ostatnich czterech lat Biuro Funduszy Europejskich zakończyło realizację: 

 jednego projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR), w obrębie którego powstała baza danych z ofertą edukacyjno-badawczą UKW 

(skorzystało z niej 556 osób). 

 dwóch projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 

dzięki któremu przeszkolonych zostało 117 pracowników sektora MŚP. 

Łącznie na realizację tych projektów zostało pozyskanych 625 614,75 zł. 

Z inicjatywy Biura w 2009 roku, dzięki projektów Pitagoras 2007 – program pomocy osobom 

z uszkodzeniami słuchu realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
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zamontowano w 8 największych salach wykładowych pętle indukcyjne wspomagające osoby z wadą 

słuchu i zakupiono przenośny indywidualny zestaw FM.  

W latach 2009-2010 UKW realizował w partnerstwie z Urzędem Gminy w Radziejowie projekt 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegający na prowadzeniu studiów podyplomowych 

dla pracowników oświaty, wspierając ok. 60 osób. 

W okresie od 2008 do 2012 roku podejmowano starania pozyskania środków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, aplikując o środki 

na 29 przedsięwzięć na łączną kwotę ok. 65 mln złotych. Aplikowano o środki zarówno z  komponentów 

regionalnych w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, jak i krajowych, 

polegających na Wzmocnieniu rozwoju potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększeniu liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy- Działanie 4.1.  

W efekcie tych prac udało się pozyskać środki na realizację 2 projektów z Działania 4.1.1 POKL, 

na łączną kwotę 10 261 391,74 zł. Dzięki jednemu z nich uruchomiono w 2009 r. na UKW nowy kierunek 

mechatronika, obejmując wsparciem 142 studentów. Dzięki drugiemu w latach 2009-2015 

systematycznym wsparciem w postaci zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki,  doradztwem 

zawodowym i możliwością udziału w płatnych stażach w najlepszych przedsiębiorstwach regionu i kraju 

zostanie objętych blisko 1 200 studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki.  

W trakcie oceny merytorycznej jest nadal 5 projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to II 

kwartał 2012 r., w tym: 

 projekt polegający na wzmocnieniu konkurencyjności UKW poprzez podniesienie kompetencji 

kadry kierowniczej, obejmujący wdrożenie lub zmodyfikowanie funkcjonujących na uczelni modeli 

zarządzania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT; 

 4 projekty zmierzające do podniesienia liczby absolwentów takich kierunków priorytetowych jak: 

biotechnologia, inżynieria materiałowa, matematyka i fizyka o specjalności fizyczne podstawy 

kryminalistyki; 

 projekt przygotowany w partnerstwie m.in. z Urzędem Miasta w Bydgoszczy, Fundacją dla UKW, 

Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych oraz z Maison de la 

Science w Liege (Belgia), którego celem jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami 

przyrodniczo-technicznymi uczniów regionu poprzez m.in. utworzenie na terenie UKW 

Experymentarium. 

Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem na przestrzeni czterech ostatnich lat, 

występowało również  o dofinansowanie przedsięwzięć typowo inwestycyjnych – w ramach:Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 Rozwój Ośrodków o wysokim potencjale 

badawczym na przedsięwzięcie pn. Centrum Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – COLLEGIUM NOVUM;  
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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa 

Wyższego na przedsięwzięcie pn. Centrum Nauk Ścisłych, Technicznych i Przyrodniczych – 

Ośrodek Dydaktyczny; 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, 

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na przedsięwzięcia pn. Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

 III Konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment 

Scheme) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Al. Ossolińskich 12, Pl. 

Kościeleckich 8 i Chodkiewicza 30 (blok E) w Bydgoszczy, z których od roku 2009 realizuje  

projekty wsparte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2007-2013, na łączną kwotę 75 643 232,97 zł. 
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3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI  

Już po raz trzeci Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz 

Wyższa Szkoła Gospodarki zorganizowały Bydgoski 

Festiwal Nauki. 

W tym roku BFN odbył się w dniach  

23-26 maja 2012. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, program 

Bydgoskiego Festiwalu Nauki zawierał bogatą propozycję 

imprez popularyzujących naukę i odpowiadających 

oczekiwaniom różnych grup wiekowych, począwszy od 

przedszkolaków, poprzez młodzież szkolną i studentów, 

a skończywszy na seniorach – tak, żeby każdy znalazł dla 

siebie coś interesującego.  

Uroczysta Inauguracja miała miejsce 23 maja w 

Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 w Bydgo- 

-szczy o godz. 18:00. Inaugurację uświetnił występ Królewskiej Orkiestry Salonowej z Gdańska. 

W koncercie uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta.  
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24-26 maja należały do Dni Nauki: odbyło się blisko 580 imprez przygotowanych 

i dedykowanych wszystkim chętnym (od juniora do seniora). W celu ułatwienia poruszania się po 

programie, imprezy zostały podzielone na 8 ścieżek tematycznych odpowiadających dziedzinom nauki 

(ścieżka artystyczna, ścieżka humanistyczna, ścieżka nauk o zdrowiu, ścieżka nauk ścisłych, ścieżka 

przyrodnicza, ścieżka społeczna, ścieżka techniczna oraz Z Erasmusem przez Europę). Większość 

propozycji to warsztaty, pokazy, eksperymenty, koncerty o charakterze interaktywnym.  
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Tabela 141. Grupy odbiorców, do których kierowane były festiwalowe wydarzenia, w podziale na uczelnie. 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach ścieżek można było uczestniczyć w: 

 dyskusjach, 

 imprezach plenerowych, 

 koncertach, 

 konkursach, 

 pokazach, 

 pokazach filmowych, 

 przedstawieniach teatralnych, 

 stoiskach, 

 warsztatach, 

 wycieczkach/zwiedzaniu, 

 wykładach, 

 wykładach z pokazami, 

 wystawach, 

 zajęciach dla dzieci.   

grupa odbiorców UKW UTP WSG razem 

bez ograniczeń 121 41 49 211 

dorośli 17 3 7 27 

dzieci w wieku młodszym szkolnym 21 8 1 30 

dzieci w wieku przedszkolnym 13 8 1 22 

dzieci w wieku szkolnym 34 23 1 58 

dzieci 0-3 2 0 0 2 

młodzież gimnazjalna 11 31 5 40 

młodzież licealna 52 57 10 119 

seniorzy 0 1 1 2 

studenci 36 11 13 60 
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Ważną częścią Festiwalu były inicjatywy związane obchodami 25-lecia Europejskiego Programu 

ERASMUS, wpisane w ścieżkę pt. Z Erasmusem przez Europę. W ramach ww. ścieżki można było np. 

uczestniczyć w Quizie wiedzy na temat programu Erasmus, w warsztatach Młodzieżowe 

EUROszanse na sukces, czy w konkursie fotograficznym – Mój Erasmus. Dodatkowo organizatorzy 

przewidzieli wiele atrakcji, tj. prezentacje i spotkania z przedstawicielami zagranicznych uczelni 

partnerskich.  
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26 maja na Starym Rynku i Rybim Rynku w Bydgoszczy odbył się Piknik Naukowo-Rodzinny, 

w ramach którego organizatorzy zaprosili mieszkańców do udziału w eksperymentach, pokazach 

i koncertach. W sobotniej zabawie uczestniczyli również polscy i zagraniczni stypendyści Programu 

Erasmus. Było można skosztować specjałów kuchni europejskich, poznać uroki geograficzne, historię 

oraz kulturę krajów uczestniczących w Programie Erasmus. Szczególnymi punktami na mapie dnia były 

wystawy, konkursy z nagrodami oraz koncerty. Gościem specjalnym był zespół Dubska.   
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Dodatkową wartością propozycji festiwalowych jest interdyscyplinarność zajęć oraz pokazanie, że 

nauka przekłada się bezpośrednio na rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. Dowodzi tego 

wsparcie udzielone festiwalowi przez partnerów komercyjnych (PGNiG, Educarium czy JuraPark), władze 

miejskie czy samorządowe (Urząd Miasta Bydgoszczy czy Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego), jednostki ratownicze i zabezpieczające (Państwowa Straż Pożarna czy 

Wojewódzka i Miejska Komenda Policji), czy organizacje pozarządowe (Fundacja Profesora 

Ciekawskiego). 

Patronat honorowy nad Bydgoskim Festiwalem Nauki 2012 objęli: 

- minister nauki i szkolnictwa wyższego, 

- minister edukacji narodowej, 

- wojewoda Kujawsko-Pomorski, 

- marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- prezydent Miasta Bydgoszczy.  

Udział we wszystkich zajęciach były bezpłatny, ale na część z racji ich interaktywnego charakteru 

wymagane były zapisy.  

 UKW UTP WSG RAZEM 

ILOŚĆ OFEROWANYCH MIEJSC 10 310 6 210 3 143 19 663 

ILOŚĆ WYKORZYSTANYCH MIEJSC 7 807 3 804 2 348 13 959 

 

Liczba bezpośrednich uczestników III Bydgoskie Festiwalu Nauki (imprezy z zapisami oraz bez 

zapisów, koncerty, pikniki) wyniosła około 15 800 osób. 

Liczba odbiorców telewizyjnych to około 96 000 osób. 
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Dane dotyczące odwiedzin strony domowej Festiwalu: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 

 

 

DNI NAUKI UKW I BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI W LATACH 2009-2011  

 

DNI NAUKI UKW 2009 

 

 

W dniach 22-23 kwietnia 2009 roku po raz szósty i ostatni odbyły się Dni Nauki Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 

W ramach Dni Nauki 2009 zorganizowano 169 imprez, w tym:  

•  41 wykładów; 

•  106 warsztatów, przedstawień, pokazów filmowych oraz 

stoisk;  

•  22 imprezy towarzyszące  

(w tym Dzień Słowiański: 40 imprez). 

Wydano blisko 1 200 zaświadczeń uczestnictwa 

(indywidualnych i grupowych). 
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22 i 23 kwietnia można było uczestniczyć w wielu warsztatach, wykładach, pokazach 

i koncertach. UKW gościło prof. A. Rycharda, prof. J. Staniszkis czy red. L. Mazana. 
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W 2010 roku z inicjatywy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęto starania o zintegrowanie 

środowiska akademickiego Bydgoszczy, w wyniku czego odbył się pierwszy Bydgoski Festiwal 

Nauki.  Organizatorami Festiwalu były trzy największe bydgoskie uczelnie: Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki.  

I Bydgoski Festiwal Nauki przygotowany został przez trzy uczelnie. Imprezy odbyły się na 

wszystkich trzech uczelniach jednocześnie. Dodatkowo na zaproszenie do współpracy (w charakterze 

partnerów) odpowiedziały inne bydgoskie uczelnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Akademia Muzyczna, Bydgoska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Środowiska, Kujawsko-

-Pomorska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Filia w Bydgoszczy) 

oraz wiele innych jednostek. Liczba wszystkich uczestników osiągnęła poziom 14 000 osób. Zostało 

udostępnionych blisko 2 000 miejsc na warsztatach i wydano 3 000 certyfikatów uczestnictwa (dla 

nauczycieli, klas, szkół). Na rzecz uczestników/gości pracowało 60 wolontariuszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Specjalnie dla Bydgoskiego Festiwalu Nauki została opracowana interaktywna strona internetowa 

www.festiwal.ukw.edu.pl. Oferta programowa podzielona została na ścieżki tematyczne ze szczególnym 

oznaczeniem imprez dla dzieci (np. V Ogólnobydgoskie Dyktando Zostań Mistrzem Ortografii), imprez 

towarzyszących, koncertów (np. Grzegorza Turnaua) oraz konkursów (konkurs fotograficzny Moje miejsca 

znaczące w akademickiej przestrzeni).  

 

 

 

http://www.festiwal.ukw.edu.pl/
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Program ramowy I Bydgoskiego Festiwalu Nauki 

26.05.2010 r.  

Uroczysta inauguracja na Rybim Rynku w Bydgoszczy 

 

 

 

 

27.05.2010 r. - 28.05.2010 r. 

Dzień Nauki  

Campusy UKW, UTP, WSG 

Od godz. 9.00 do 15.00  

 

 

28.05.2010 r. 

Dzień Włoski Rybi Rynek w Bydgoszczy  

Statystyka I Bydgoskiego Festiwalu Nauki:  

 zorganizowano 357 imprez, w tym: 111 wykładów, 137 warsztatów, 109 przedstawień, pokazów 

filmowych, stoisk, imprez towarzyszących.  

Wydano blisko 3 000 zaświadczeń uczestnictwa (indywidualnych i grupowych). Liczba uczestników 

wyniosła około14 000 osób. 
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Inauguracja II Bydgoskiego Festiwalu Nauki odbyła się 25 maja 2011 r. w godzinach od 16.00-

-20.00 na terenie Telewizji Polskiej w Bydgoszczy (TVP3) wraz z transmisją na żywo. Podczas inauguracji 

przeprowadzono: rozmowy z przedstawicielami świata nauki, władzami samorządowymi oraz 

z przedstawicielami sektora gospodarczego. W ramach inauguracji rozstrzygnięto konkursy: plastyczny 

dla dzieci oraz naukowo-techniczny dla młodzieży.  

 

 

 

 

 

 

Na program II Bydgoskiego Festiwalu Nauki składało się ponad 500 imprez: zajęcia dla 

studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Nie zabrakło atrakcji dla 

rodzin. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaproponował bardzo bogatą ofertę imprez, łącznie w 

programie znalazło się 275 imprez zorganizowanych przez UKW, w tym wiele wykładów, warsztatów, 

wystaw i koncertów. Program został podzielony na kilka ścieżek tematycznych:  

 artystyczną,  

 humanistyczno-społeczną,  

 matematyczno-fizyczno-chemiczną,  

 przyrodniczą,  

 pedagogiczno-psychologiczną,  

 technologiczną,  

 imprezy towarzyszące przygotowane 

przez partnerów 

 oraz dzień tematyczny, który w całości poświęcony został historii oraz kulturze Niemiec. 
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DZIEŃ NIEMIECKI – 27 maja 

Rok 2011 był rokiem wielu wspaniałych jubileuszy oraz wyjątkowych wydarzeń, takich jak 20. 

rocznica podpisania w Bonn Traktatu 

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy miedzy Polską a Niemcami 

czy jubileusz 20-lecia podpisania 

obustronnej umowy między Bydgo- 

-szczą a niemieckim Mannheim. Z tej 

okazji organizatorzy wraz z Urzędem 

Miasta Bydgoszczy zaprosili mieszka 

ńców Bydgoszczy na Dzień Niemiecki. 

W ramach obchodów zostały 

zorganizowane koncerty oraz wykłady 

i warsztaty poświęcone kulturze, historii Niemiec.  

Na zaproszenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Bydgoszczy przybyli goście – Knut 

Markuszewski – Burmistrz Bad-Bevensen oraz dr Weronika Priesmeyer-Tkocz z Europejskiej Akademii 

w Berlinie.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Popołudniowe obchody Dnia Niemieckiego zostały przeniesione na Wyspę Młyńską, gdzie na 

mieszkańców miasta czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Na dobry początek zagrała orkiestra 

Bundeswehry – Wehrbereichsmusikkorps, prezentując standardy muzyki rozrywkowej oraz filmowej, 

największe przeboje niemieckie zaśpiewał zespół EWI, degustacje kuchni niemieckiej wraz z pokazem 

gotowania zaprezentowało Stowarzyszenie Kucharzy Kujaw i Pomorza a Deutsch-Wagen-Tour 

zorganizowało stoisko nauki języka niemieckiego na wesoło.  
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Część koncertu na Wyspie Młyńskiej stanowiła piknik naukowy wraz z wieczornym koncertem 

gwiazdy. W ciągu całego popołudnia i wieczoru odbywały się zabawy animacyjne dla dzieci z udziałem 

najnowocześniejszych zabawek edukacyjnych, pokaz szalonego naukowca, pokazy fizyczne i chemiczne, 

wspólne muzykowanie. W porze wieczornej około godziny 20.00 miał miejsce koncert finałowy, podczas 

którego dla wszystkich zgromadzonych zagrał  zespół Leszcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani mogli skorzystać z różnorodnych form prezentacji. Na terenie campusu UKW 

odbyło się: 

 85 wykładów (w tym wykłady z pokazem); 

 127 warsztatów; 

 63 pokazy, konkursy, przedstawienia, 

koncerty, wycieczki, stoiska, wystawy. 

Liczba miejsc oferowanych na warsztatach 

wyniosła 4 827, z czego wcześniejszej rezerwacji 

dokonało 3 625 osób. 

Podczas całego Bydgoskiego Festiwalu Nauki 

frekwencja wyniosła ponad 14 000 osób. 
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Tabela 142. Zestawienie liczby propozycji programowych i liczby uczestników z ostatniej edycji Dni Nauki 
oraz I i II Bydgoskiego Festiwalu Nauki 
 

  
Dni Nauki UKW 

2009     

Bydgoski Festiwal Nauki 

2010 

Bydgoski Festiwal Nauki 

2011 

Liczba imprez 169 357  506 

Liczba 

uczestników 
8 200 14 000 

14 000 bezpośrednich uczestników 

oraz 

96 000 odbiorców telewizyjnych 
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4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 

 

 

 

Integracyjne Dni Studentów Europy (IDSE) to projekt przygotowany przez studentów oraz 

pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Zakład Geografii Turystyki, Studenckie Koło Naukowe 

Europejski Wędrowiec, Biuro Współpracy Międzynarodowej) pod kierunkiem dr Marii Dombrowicz i mgr 

Anieli Bekier-Jasińskiej. Celem projektu jest integracja środowisk studenckich reprezentujących różne 

narodowości i kultury Europy. Przyświeca mu idea jedności Europy  

w różnorodności jej kultur, będąca zarazem hasłem Komisji Europejskiej promującym wzajemne 

poznawanie i poszanowanie odrębności dziedzictwa kulturowego Europy oraz umacnianie więzi 

pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Podczas cyklu spotkań i prezentacji zostaje nawiązana 

współpraca między uczelniami oraz lokalnymi samorządami. Umożliwiają one studentom poznawanie 

kultur, wymianę doświadczeń oraz udział w programie wymiany studenckiej Erasmus. Jednym z głównych 

celów projektu jest także promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu kujawsko- 

-pomorskiego. 

 W dniach 25. - 29.06.2012 r. studenci kierunku turystyka i rekreacja wraz z dr Marią Dombrowicz 

wzięli udział w piątej edycji Integracyjnych Dni Studentów Europy, kierując się do stolicy Irlandii – 

Dublina. Nasi żacy odwiedzili urząd miasta (City Hall), spotkali się ze studentami kierunku Hospitality 

Management and Tourism na wydziale turystyki Trinity College oraz Dublin Institute of Technology. 

Odwiedzili także lokalne biuro informacji turystycznej, gdzie zapoznali się ze strategiami promocji regionu. 

Przedstawiciele UKW mieli również okazję zwiedzić zarówno miasto, poznając jego dziedzictwo 

kulturowe, jak i jego okolice, m.in. rybacką wioskę Howth. 

Podczas licznych spotkań studenci z Bydgoszczy zaprezentowali walory kulturowe regionu 

kujawsko-pomorskiego oraz ofertę edukacyjną naszej uczelni. Prowadzone były też rozmowy dotyczące 

przyszłej współpracy międzynarodowej oraz wymiany studentów w ramach programu Erasmus.  

Projekt został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- 

-Pomorskiego.  

Poszczególne edycje Integracyjnych Dni Studentów Europy: 

 I  IDSE – Polska - Bydgoszcz, 2008 rok 

 II IDSE – Litwa – Wilno, 2009 rok 

 III IDSE – Słowacja – Nitra i Bańska Bystrzyca, 2010 rok 

 IV IDSE – Włochy – Reggio Emilia i Modena, 2011 rok 

 V IDSE – Irlandia – Dublin, 2012 rok 
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5. WYDARZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012  

 

 12 września 2011 r. – Bydgoski Salon Maturzystów – targi edukacyjne organizowane przez 

Fundację Perspektywy oraz UKW w gmachu Copernicanum; 

 24 września 2011 – XX Wieka Wioślarska o Puchar Brdy – w biegach akademickich ósemka 

UKW pokonała WSG, a osada Oxfordu zwyciężyła osada Cambridge; 

 28 września 2011 – uniwersytecka debata o kulturze w ramach Bydgoskiego Kongresu Kultury; 

 29 września 2011 – Bydgoski Rejs Kultury organizowany przez UKW w ramach Bydgoskiego 

Kongresu Kultury; 

 10 października 2011 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 20011/2012; 

 6-7 października 2011 – gościnne wykłady twórcy mechatroniki, prof. Petera Kopacka 

z Technicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego; 

 15 października 2011 – I Festiwal Widzących Duszą Muzyka otwiera oczy, współorganizowany 

przez UKW, a skierowany do osób niewidomych i niedowidzących; 

 22 października 2011 – I ogólnopolska Bydgoska Konferencja Doktorantów z dziedziny 

językoznawstwa; 

 23 października 2011 – bezpłatny kurs samoobrony dla studentek w ramach akcji Obroń się sama; 

 24 listopada 2011 – koncert francuskiej orkiestry wojskowej 6 Pułku z Angers; 

 28 listopada 2011 – budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu osiągnęła stan surowy 

zamknięty; 

 14 grudnia 2011 – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Akademickiego UKW; 

 15 grudnia 2011 – oddanie do użytku wyremontowanego dziedzińca oraz parkingu przy budynku 

Copernicanum; 

 19 stycznia 2012 – Dni Otwarte dla kandydatów na studentów; 

 20 lutego 2012 – pierwsze zajęcia na nowo powołanym kierunku unikatowym rewitalizacja dróg 

wodnych, na który uczelnia po raz pierwszy w swej historii powadziła rekrutację zimową; 

 1 marca 2012 – początek realizacji projektu FORGER zespołu prof. dr hab. Jarosława Burczyka 

w ramach VII Programu Ramowego UE; 

 5 marca 2012 – budowa nowej Biblioteki Głównej UKW osiągnęła stan surowy zamknięty; 

 18 marca 2012 – Koncert Rektorów w Sali koncertowej Copernicanum, w którym udział wzięli 

m.in. rektorzy i prorektorzy UKW, UTP i UMK; 

 22 marca 2012 – spotkanie z mistrzem świata na żużlu Tomaszem Gollobem; 

 27 marca 2012 – prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski wybrany rektorem UKW na kadencję 2012-

2016; 

 28 marca 2012 – Zakład Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymał 

prawie 5 mln zł dotacji z MNiSW na rozbudowę Laboratorium Badawczego Mikotoksyn. 

Inwestycja ta pozwoli na poszerzenie szeregu badań naukowych. Za pieniądze pozyskane 

z Ministerstwa powstanie Pracownia Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności; 
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 12 kwietnia 2012 – wybory prorektorów na kadencję 2012-2016; wybrani zostali: prof. dr hab. 

Sławomir Kaczmarek, dr hab. Roman Leppert, prof. UKW oraz dr hab. Piotr Malinowski, prof. 

UKW; 

 16-17 kwietnia 2012 – konferencja oraz wystawa poświęcone osiągnięciom mechatroniki 

zorganizowane przez Fundację Rozwoju Mechatroniki oraz UKW; 

 18 kwietnia 2012 – Finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego 

Czasach; 

 18 kwietnia 2012 – uroczyste spotkanie i koncert poświęcone V rocznicy utworzenia 

Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

 19 kwietnia 2012 – prof. dr hab. Roman Ossowski z Instytutu Psychologii, odznaczony został 

Medalem Kazimierza Wielkiego przyznawanym przez Radę Miasta Bydgoszczy; 

 19 kwietnia 2012 – II targi studenckich kół naukowych, zorganizowane przez Samorząd Studencki; 

 19-20 kwietnia 2012 – cykl wykładów poświęconych idei olimpijskiej w ramach Bydgoskich Dni 

Humanistyki, współorganizowanych przez UKW, Urząd Miasta Bydgoszczy oraz VII Liceum 

Ogólnokształcące; 

 21 kwietnia 2012 – włączenie neonów z nazwą uczelni na budynkach Copernicanum oraz 

siedzibie Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki przy pl. Weyssenhoffa;   

 23 kwietnia 2012 – spotkanie inicjujące działalność konwentu UKW. Wykład wprowadzający 

wygłosił prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes PAN; 

 24 kwietnia 2012 – Święto uczelni. Tytułem doktora honoris causa wyróżniono prezesa Polskiej 

Akademii Nauk, prof. dr hab. Michała Kleibera; 

 25 kwietnia 2012 wręczono promocje doktorskie i habilitacyjne; 

 26 kwietnia 2012 – spotkanie z pisarką i publicystką Kingą Dunin, organizowane przez  Instytut 

Nauk Politycznych oraz Koło Naukowe Studentów Politologii; 

 1 maja 2012 – Majówka Jazzowa w pałacu Lubostroń, współorganizowana przez UKW; 

 9 maja 2012 – Konferencja Etyka w mediach, organizowana przez bydgoską Kurię Biskupią oraz 

Instytut Filologii Polskiej; 

 10 maja 2012 – 4,6 mln złotych pozyskała uczelnia w ramach projektu Program Rozwoju 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 

 9-10 maja 2012 - IV Bydgoski Kongres Studenckich Kół Naukowych Studenci Miastu i Regionowi 

w budynku Copernicanum; 

 14-19 maja 2012 – Juwenalia; 

 18 maja 2012 – Dzień Roślin – impreza popularyzatorska promująca nauki biologiczne, 

organizowana przez Ogród Botaniczny uczelni; 

 21 maja 2012 – VII Przegląd Eksperymentalnych Studenckich Tworów Karkołomnych 

Artystycznie PESTKA 2012; 

 2-3 czerwca 2012 –  VII Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. 

 


