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Konferencja regionalna „Pedagogika Montessorii”
10 stycznia w naszej uczelni odbyła się konferencja regionalna „Pedagogika Montessori”, zorganizowana przez Polską Radę Montessori, Polski Instytut Montessori oraz
Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. Odbiorcami konferencji byli opiekunowie dzieci najmłodszych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzice,
edukatorzy domowi oraz osoby zainteresowane programem Marii Montessori. Spotkanie
miało na celu zaprezentowanie założeń Marii Montessori we współczesnej praktyce edukacyjnej w żłobku, przedszkolu oraz szkole podstawowej. Część wykładową poprowadził Ray
McClure, nauczyciel edukacji Montessori oraz instruktor programów szkoleniowych
Montessori w Stanach Zjednoczonych. Odbyły się także cztery warsztaty, prowadzone przez
doświadczonych instruktorów i pedagogów współpracujących z instytucjami montessoriańskimi: „Wychowanie do pokoju” (prowadzenie: Karolina Mysiura-Wojtuś); „Co zrobić,
by dzieci się uczyły, a nie były nauczane” (prowadzenie: Ray McClure, Joanna Maghen);
„Praca z dzieckiem starszym w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej” (prowadzenie: Joanna Maghen); „Montessori w placówce niemontessoriańskiej” (prowadzenie:
Anna Wojciechowska).
Debata z udziałem Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
16 lutego w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP odbyła się debata o kierunkach
zmian w ustroju administracji publicznej w 20 rocznicę II etapu reformy samorządu terytorialnego. W debacie udział wzięli: Stanisław Tyszka, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej; Andrzej Maciejewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego; dr hab. Grzegorz Górski, prof. KJ, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa;
Piotr Słomski, przewodniczący Rady Miasta Nowogard.
Spotkanie w Szczecinie zainaugurowało cykl debat pod patronatem Wicemarszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki. Kolejne debaty odbędą się w uczelniach
innych miast Polski.
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Prawo – nowy kierunek studiów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 lutego 2018 roku Wyższa Szkoła
Humanistyczna TWP w Szczecinie otrzymała zgodę na rozpoczęcie kształcenia na kierunku
prawo, jednolite studia magisterskie. W marcu 2018 roku rozpoczął się pierwszy nabór na
studia stacjonarne i niestacjonarne na tym kierunku, a pierwszy rocznik studentów prawa
rozpocznie naukę w roku akademickim 2018/2019.
Kierunek psychologia WSH TWP otrzymał certyfikaty „Studia z przyszłością”
i „Lider jakości kształcenia”
Kierunek psychologia Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie otrzymał
certyfikat „Studia z przyszłością” w roku 2018, przyznany w ramach trzeciej edycji konkursu
„Studia z przyszłością”, który organizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki ubiegające się o certyfikat były oceniane między innymi pod kątem nowoczesności koncepcji kształcenia, dostosowania kierunku do potrzeb współczesnego rynku
pracy, opracowania i realizacji efektów kształcenia, wykorzystania innowacyjnych metod
kształcenia oraz wyposażania studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające dalszy rozwój oraz odnalezienie się na rynku pracy.
9 kwietnia podczas uroczystej gali konkursu „Studia z przyszłością” w Jabłonnej wręczono certyfikaty „Studia z przyszłością 2018” zwycięskim kierunkom. Ponadto wybranym
uczelniom przyznano dodatkowe wyróżnienia. Za kierunek psychologia Wyższa Szkoła
Humanistyczna TWP otrzymała certyfikat i statuetkę „Lider jakości kształcenia”.
Projekt „Humanistyczny senior” realizowany ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Przygotowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie projekt
„Humanistyczny senior” znalazł się w dwudziestce zwycięzców ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku”. Od 15 marca realizowane są działania skierowane do seniorów: wykłady i warsztaty
(poświęcone wirtualnej rzeczywistości, nowym technologiom, zdrowemu życiu, zagadnieniom prawnym, bankowości i finansom) oraz kulturalna aktywizacja (wizyty w Książnicy
Pomorskiej, szczecińskich teatrach i filharmonii). Projekt zakończy się 30 września
2018 roku.
Zakończył się konkurs na spot prewencyjny
Dobiegła końca druga edycja organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczną
TWP w Szczecinie konkursu na spot prewencyjny. Temat obecnej edycji brzmiał: „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać”. Patronat nad konkursem objęli:
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Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant
Wojewódzki Policji w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”, Pallada Ubezpieczenia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Stowarzyszenie Absolwentów MBA i Teatr Lalek „Pleciuga”. Od 1 października 2017 roku do 23 marca
2018 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali filmowy lub radiowy spot,
w którym analizowali przyczyny aktów suicydalnych młodych ludzi, a także szukali możliwości zapobiegania tego typu zagrożeniom. Łącznie zgłoszono 18 prac konkursowych:
17 filmów i 1 nagranie radiowe. 18 kwietnia jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP, Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Polskiego Radia Szczecin, Teatru Lalek „Pleciuga” oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zapoznało się z pracami konkursowymi i wyłoniło
spośród nich zwycięzców. Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się 22 maja 2018 r.
I miejsce zdobył film „Nie masz nic!”, stworzony przez 14 uczniów z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. II miejsce zdobył film
„Nad przepaścią”, przygotowany przez 4 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie. III miejsce zdobył film „Nastoletnie samobójstwo” autorstwa 3 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
w Szczecinie. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, nagrody finansowe – firma Pallada Ubezpieczenia Oddział
w Szczecinie. Nagrodę specjalną Prezesa Polskiego Radia Szczecin otrzymał również film
„Nie masz nic!”. Z kolei nagrodę specjalną Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie zdobył film „Niedaleko pada jabłko od jabłoni...”, stworzony przez 2 uczennice
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Bursa Szkolna nr 2.
dr Barbara Popiel
Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
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