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Další rok je pryč a opět končíme aktuální studijní rok. Končíme rok třetí, po jehož ukončení nás opouštějí první absolventi. Jsou to absolventi oboru Předškolní pedagogika a absolventi oboru Aristologie. V případě Aristologie jsou to první absolventi tohoto vysokoškolského
studia vůbec. Je možno konstatovat, že v historii fakulty první diplomové zkoušky dopadly
velmi dobře a moje obavy byly zcela zbytečné. Pochopitelně, tak jako vždy, nás některé studentky a studenti opustili z různých důvodů již v průběhu studia - zvládání studia, nemoc, rodinné problémy, finance …. Ale takový je život a není to nic neobvyklého. V oboru Předškolní
pedagogika zahájilo studium šedesát šest studujících, úspěšně absolvovalo čtyřicet čtyři.
V oboru Aristologie zahájilo studium jedenáct studujících, úspěšně absolvovalo sedm. Je to
úspěšné zakončení tříleté poctivé práce studujících, pedagogů a administrativních a technických
pracovníků fakulty. Všem za to patří poděkování. Záměrně zmiňuji všechny skupiny pracovníků, protože absence kterékoliv z nich by výsledek velmi problematizovala. S úspěšnou pedagogickou činností ovšem souvisí i kvalita spolupráce s mateřskou Vysokou školou Humanitas v Sosnowci.
Tedy tři roky, začáteční roky, jejichž ukončení znamená také první ukončení bakalářského studia ve dvou studijních oborech. Je to výsledek vyřešení mnoha problémů pedagogických, organizačních, koordinačních, materiálních, personálních atd. Je to výsledek velmi
úspěšný, korunovaný nečekaně hladkým průběhem prvních diplomových zkoušek, kvalitou některých absolventů i některých bakalářských prací. Začali jsme fakultu budovat v podstatě „na
zelené louce“ i s lidmi, kteří neměli zkušenosti s prací na vysokých školách. A ti z nás, kteří tu
zkušenost mají, neměli zkušenost s budovním fakulty zahraniční vysoké školy na českém
území, což je podmíněno vyřešením mnoha legislativních, finančních, koordinačních a jiných
problémů. Byli jsme v tom úspěšní díky zainteresovanosti příslušných pracovníků, kteří na vybudování fakulty měli zájem. Byly to tedy tři roky pracovně velmi nabité, přinášející i mnohé
stresové situace. K úspěchu pomohla i spolupráce se studujícími, díky níž se na fakultě vytvořilo velmi příznivé přátelské prostředí, které však nijak negativně neovlivnilo celkovou úroveň
studia. Spíše naopak. V průběhu uplynulých tří let se podařilo získat kvalitní zkušené pedagogy,
kteří se k přijatým povinnostem postavili s vnitřním zájmem a velmi zodpovědně, a které studentky a studenti hodnotili velmi pozitivně. Je pochopitelné, že se našly i kritické připomínky,
ale vždy vedené snahou prospět celému pedagogickému procesu.

Úspěšné bylo celé toto tříleté období i v tom, že k původním dvěma studijním oborům
(bakalářská předškolní pedagogika a aristologie) postupně přibyly další tři (bakalářská žurnalistika, pedagogika volnočasových aktivit a psychologie) a na další akademický rok je připraveno bakalářské studium oboru sociální pedagogika a magisterské studium oboru management
vzdělávání. V současné době se pracuje na akreditaci dalších oborů.
Za zmínku stojí i fakt, že bylo posíleno administrativní zázemí fakulty, které odvádí
vynikající práci, a dále rozšířeno zázemí prostorové a technické. Za velmi důležitou považujeme kvalitní spolupráci s městem i regionem.
I na naší fakultě, podobně jako na jiných fakultách, ukončilo z různých důvodů v průběhu roku několik studentů svoje studium. Té valné většině, ve studiu pokračující, se podařilo
něco, co není v kombinovaném studiu obvyklé a co je potřeba z hlediska vývoje fakulty zvlášť
zdůraznit – vytvořit spolupracující „partu“, která se snaží svojí prací přispívat ke kvalitě fakulty.
Považujeme to pro rozvoj fakulty za velmi cenné.
Řada úkolů nás ovšem čeká v roce nadcházejícím:
- personálně zabezpečit nové studijní obory,
- připravit k akreditaci další studijní obory,
- připravit podmínky pro otevření denního studia,
- pokračovat v personální stabilizaci,
- hledat další zdroje příjmů,
- prohloubit spolupráci s regionálními institucemi a firmami.
Souhrnně lze konstatovat, že celé tříleté období bylo pracovně velmi náročné, ale dovolím si konstatovat, že úspěšné. Splnili jsme tím to, co jsme si předsevzali - stabilizovat fakultu
a položit solidní základ pro její další rozvoj. A je tedy potřeba poděkovat studentům i pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům fakulty za jejich práci a vyslovit naději, že tomu tak
bude i v budoucnu.
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