Vážené studentky a absolventky,
vážení studenti a absolventi,
milí přátelé Pobočky (bývalé Fakulty) Jana Amose Komenského WSM se sídlem v Karviné,
prof. Henryk Stańczyk, rektor Vysoké školy manažerské ve Varšavě, ve svém vystoupení na promocích
v sobotu 5. října 2019 v Karviné nastínil možnost otevření pětiletého magisterského studia oboru
Pedagogika, specializace Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně na naší pobočce v Karviné.
Toto sdělení nás všechny mimořádně potěšilo a představuje zásadní změnu v postoji vedení WSM
k specializacím realizovaným na pobočce v Karviné. Ještě počátkem tohoto roku nebyli představitelé
WSM realizaci magisterského studia v Karviné nakloněni. Uvedenou změnu postoje nám potvrdil také
zakladatel WSM prof. Dawidziuk při naší návštěvě ve Varšavě v září tohoto roku.
Chtěli bychom magisterské studium v Karviné samozřejmě otevřít co nejdříve, ale k naplnění tohoto
našeho společného cíle vede ještě poměrně dlouhá a náročná cesta, kterou můžeme rozdělit do
těchto dílčích kroků:
 Musíme polské akreditační komisi předložit potřebný akreditační spis.
 Vydá-li akreditační komise kladné stanovisko, polské ministerstvo školství obor Pedagogika se
specializací Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně rozhodne o realizaci uvedené
specializace v Karviné.
 Potom bychom museli uskutečnit přijímací řízení a zahájit studium.
Chci vyslovit přesvědčení, že všechny uvedené kroky mohou proběhnout tak, abychom studium
zahájili v roce 2020.
Kromě specializace Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně zvažujeme možnosti otevření
některých neučitelských specializací v rámci oboru Pedagogika v roce 2020:
 Andragogika,
 Resocializace,
 Pracovní a personální poradenství,
 Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné,
 Speciální pedagogika zaměřená na etopedii, penitenciární a postpenitenciární péči,
 Speciální pedagogika zaměřená na poradenství,
 Speciální pedagogika zaměřená na terapie,
 Management v sociální práci,
 Management a řízení veřejných služeb,
 Řízení lidských zdrojů.
Všechny výše zmíněné plány jsou velmi ambiciózní, ale věřím tomu, že se nám je podaří dovést
k úspěšnému konci. Bude ale od nás všech vyžadovat vysokou dávku trpělivosti, protože se nebavíme
o časovém horizontu dnů či týdnů, ale spíše měsíců.
Jestliže všichni přiložíme ruku k dílu, můžeme cíle dosáhnout dříve a potom se společně těšit z pocitu
z dobře vykonané práce.
Závěrem Vás chci ubezpečit, že my pedagogové i ostatní pracovníci Pobočky Jana Amose
Komenského Vysoké školy manažerské ve Varšavě se sídlem v Karviné uděláme vše pro to, abychom
se mohli i v budoucnu setkávat při výuce v magisterském, ale i v bakalářském studiu.
Josef Fiala

