STRUKTURA SZKOŁY
Małopolska Wyższa Szkoła imienia Józefa Dietla w Krakowie od
niedawna działa w pomieszczeniach wynajętych od korporacji ZIKO i
spełniających najwyższe standardy umeblowania i wyposażenia.
Prawie 500 m2
powierzchni o wysokim standardzie mieści
znakomicie rozplanowaną bibliotekę od lat doposażoną w najnowsze
podręczniki i czasopisma z dziedziny kosmetologii, dietetyki oraz
medycyny. Studenci i wykładowcy mają do dyspozycji szatnię,
kuchnię i inne wyposażenia socjalnego. Można więc studiować w
komfortowych warunkach kameralnych. Budynek wynajmowany dla
potrzeb Szkoły znajduje się na Białym Prądniku, przy ulicy Legnickiej
5. Wszystkie pomieszczenia są oddzielnie klimatyzowane i oddzielnie
ogrzewane. Szkoła posiada własny bezpłatny parking oraz drugi
parking ogólnodostępny. Studenci i wykładowcy mogą także
dojechać do Szkoły kilkoma liniami autobusowymi do przystanku
„Plac Imbramowski”, a stamtąd dojść na ulicę Legnicką 5, gdzie
mieści się Szkoła w kilka minut.
Nasza Szkoła była pierwszą w Krakowie, która podjęła się przed
kilkunastu laty kształcenia na kierunku kosmetologia uzyskując pełną
akceptację Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla
programów studiów zarówno licencjackich, magisterskich jak
i
podyplomowych. Od kilku lat kształcimy również studentów na
kierunku dietetyka.
Kandydaci na studentów, a także sami studenci mają świetnie i
przyjazne Biuro Obsługi Studentów. Każda z Pań włada językiem
angielskim oraz świetnie orientuje się w problematyce Szkoły. Jedna
z tych Pań, zresztą absolwentka naszej Szkoły, prowadzi obecnie
zajęcia z kosmetologii.
Od marca bieżącego roku nasza Szkoła ma nowego właściciela. Jest
nim doświadczony w biznesie szkolnym obywatel Wielkiej Brytanii
Pan
Ahmed
Zaheer.
Zamiarem
nowego
właściciela
jest
umiędzynarodowienie naszej Szkoły. Stąd jego dbałość, aby cały
personel był anglojęzyczny.
Przy okazji zmiany właścicielskiej
zmieniono w naszej Szkole także system nauczania. Oprócz

normalnych wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez starannie
wybranych wykładowców reprezentujących współczesny poziom
wiedzy w każdym zakresie, nasi studenci dostają pocztą
elektroniczną liczne materiały mające na celu poszerzenia ich
wiedzy, zwłaszcza w jej aspektach medycznych. Zapewne nie bez
znaczenia jest fakt, że Rektor Szkoły jest doktorem habilitowanym
medycyny mający w dorobku ponad pół wieku działalności
dydaktycznej zarówno na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i na Wydziału Farmaceutycznym CM
UJ. Przez 55 lat nie tylko zajmował się kształceniem studentów
Wydziału Lekarskiego, przyszłych farmaceutów oraz analityków
medycznych, ale także prowadził wraz ze swoim zespołem prace
badawcze w pracowniach o bardzo wysokim standardzie
wyposażenia.
Obecnie Rektor wprowadził nie tylko
całkiem nowy system
dostarczania wiedzy naszym studentom, ale także nowy sposób
sprawdzania trwałości ich przyswojenia. Nasi studenci są stale
stymulowani do wysiłku intelektualnego –jakim powinni się zawsze
cechować studenci. Daje to już pierwsze rezultaty. Oprócz
materiałów dydaktycznych studenci otrzymują „na pocztę” szereg
esei i prezentacji w Power Poincie odnoszących się do praktyk
codziennego życia społecznego, historii nauki,
a nawet pewnych
aspektów savoir- vivre’u. Jest to niewątpliwie całkiem nowe podejście
do procesu kształcenia i roli w tym zakresie rektoraodpowiedzialnego przecież za całokształt procesów nauczania w
swojej szkole.
Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie dysponuje
ogromnym dorobkiem swoich studentów. W zasobach Szkoły mamy
setki prac i prezentacji dotyczących przeróżnych tematów. Nie
wszystkie związane są z kosmetologią czy
dietetyką. Są
opracowania informatyczne i z dziedziny parazytologii. W tym
ostatnim przypadku zbiory opracowań są naprawdę godne uwagi.
Dewizą Szkoły jest poszanowanie dla pracy studenta. Nic co nasz
student opracował nie ginie. Serwer szkoły jest przystosowywany
przez naszego zdolnego informatyka do jego nowej funkcji:
dostarczania naszym studentom wiedzy na poszukiwany przez nich
temat. Aktywność studencka w tym zakresie jest szczególnie
doceniana. Jedna z Pań z Biura Obsługi Studenta pełni nie tylko

obowiązki
bibliotekarki,
poszukującego wiedzy.
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