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„Biała sobota” w legnickim szpitalu

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z Koła Naukowego Młodych Medyków i Studenckiego Koła Naukowego
Dietetyków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 6 października bieżącego roku wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy „Biała sobota”.
Badania profilaktyczne to okazja do sprawdzenia stanu zdrowia. Wykonano badania PSA, TSH, Ca125, określenia lipidogramu, poziomu cukru,
testu na wirusa HCV-typu C. Studenci z Kół Naukowych PWSZ im. Witelona
w Legnicy przeprowadzili pomiary ciśnienia tętniczego i określili poziom
wskaźnika BMI.
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1 października – rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze
zimowym.
3 października – w Hali Stulecia we Wrocławiu
odbyły się Students Sciences Expo 2018 – wydarzenie, którego celem była promocja studenckiej
aktywności naukowej. Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowało
Koło Naukowe Alternatywa i Koło Naukowe Języka
Biznesu z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Koło Naukowe Młodych Medyków
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
4 października – prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą brał udział w inauguracji roku akademickiego
2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
6 października – studenci z Koła Naukowego
Młodych Medyków i Studenckiego Koła Naukowego
Dietetyków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy „Biała sobota”. Badania profilaktyczne to okazja do sprawdzenia stanu zdrowia.
Wykonano badania PSA, TSH, Ca125, określenia lipi-

dogramu, poziomu cukru, testu na wirusa HCV-typu
C. Studenci z Kół Naukowych PWSZ im. Witelona
w Legnicy przeprowadzili pomiary ciśnienia tętniczego i określili poziom wskaźnika BMI.
8 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się uroczysta
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.
8 października – słuchacze działającego przy PWSZ
im. Witelona w Legnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wzięli udział w uroczystościach Inauguracji Roku
Akademickiego 2018/2019.

co za nami
9 –10 października – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. Iwana Franko w Drohobyczu na Ukrainie to organizatorzy I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie
XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”. Obrady
odbywały się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
10 października – w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano umowę
o dofinansowaniu programu operacyjnego „Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020”. W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał podsekretarz stanu
Zbigniew Józef Król. Uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr
hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz. Uczelni przyznano
2 190 438,25 zł w ramach dofinansowania projektu
„Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego
PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem
Rozwojowym Absolwenta” złożonego w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia.

11 października – prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą brał udział w inauguracji roku akademickiego
2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
12 października – studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wybrali
swoich przedstawicieli do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. W skład RUSS weszło 20 studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą
reprezentowali całą społeczność studencką naszej
Uczelni.

co za nami
13 października – Akademickie Liceum Ogólnokształcące, działające przy naszej Uczelni, brało udział
w dziewiątej już edycji Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych, który odbywał się w Galerii Piastów. Festiwal poprzedzony był wielką paradą, która
przed rozpoczęciem przemaszerowała od Rynku ulicą
Najświętszej Marii Panny. W sumie w tegorocznej
edycji zaprezentowało się 20 stowarzyszeń i fundacji.
16 października – w Zespole Szkół Budowlanych
w Legnicy odbyły się Targi Edukacji i Pracy pn.
„Bądź architektem swojego szczęścia”. Wydarzenie
zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Legnicy i Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy przedstawiła informacje o ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020.
16 października – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wzięła udział Targach
edukacyjno-zawodowych zorganizowanych w Zespole
Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi. Targi zorganizowano w ramach dziesiątej edycji
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
16 października – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Starostwo
Powiatu Jaworskiego 16 października br. w Centrum
Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni zorganizowały
konferencję pt. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
16 października – zakończyła się elektroniczna
rejestracja kandydatów na studia w ramach rekrutacji
uzupełniającej na studia niestacjonarne.
16 –17 października – w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywało

5

®

się przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne w ramach rekrutacji uzupełniającej.
18 października – ogłoszono wyniki rekrutacji
uzupełniającej na studia niestacjonarne w PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
18 października – Rada Uczelniana Samorządu
Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy wzorem lat ubiegłych zorganizowała otrzęsiny dla studentów pierwszego roku.
22 października – w nowym roku akademickim
2018/2019 studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona rozpoczęli zajęcia z języka japońskiego z nowym nauczycielem. Zajęcia prowadzi native
speakerka z Japonii.
22 października – odbyła się uroczysta immatrykulacja uczniów I klasy Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego.
24 października – w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja naukowa pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa
wewnętrznego oraz działania medyczne służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”. Konferencja była współfinansowana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
25 października – Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zorganizowały konferencję popularno-naukową pt.
„Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej”, która odbywała się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.

co przed nami
9 listopada – Szkoła Ratownictwa Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy
zapraszają na VI Konferencję „Współczesne Wyzwania
Ratownictwa Medycznego – psychologia i psychiatria”. Ratownikom medycznym za udział w konferencji
zostanie przyznanych 5 punktów edukacyjnych. Udział
w konferencji jest bezpłatny.

16 listopada – odbędzie się uroczystość wręczenia
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

9 listopada – odbędzie się uroczystość wręczenia
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

23 listopada – odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

13 listopada – nowy, jedenasty już sezon spotkań
muzycznych z cyklu Witelon Music Night w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Leg-

20 listopada – zakończy się przyjmowanie wniosków do Planu Wydawniczego na 2019 rok.

nicy zainauguruje John Porter. Koncert odbędzie się
w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy
o godzinie 19:00.

oferta edukacyjna
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Znaczenie ziół w dietoterapii
Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy uruchomiło zapisy na szkolenie „Znaczenie ziół w dietoterapii”.
Szkolenie realizowane jest w wymiarze 16 godzin
dydaktycznych. Termin: 8️ i 9️ grudnia 201️8️  r.
Opłata za szkolenie wynosi 300 zł.
Szkolenie skierowane jest w szczególności
do osób zainteresowanych tematyką zdrowotnych
właściwości roślin i ich profilaktycznym wpływem
na zdrowie człowieka.
Uczestnicy szkolenia poznają możliwości wykorzystania ziół przyprawowych w celach dietetycznych i profilaktycznych. Zdobędą także podstawową
wiedzę dotyczącą substancji czynnych zawartych
w roślinach oraz będą potrafili komponować proste
mieszanki z ziół przyprawowych.
Wykaz przedmiotów wchodzących w skład szkolenia:
• Przegląd głównych substancji czynnych występujących w roślinach.
• Zioła jako źródło makro- i mikroelementów oraz
witamin w żywieniu człowieka.
• Charakterystyka wybranych roślin przyprawowych.
• Preparaty roślinne i mieszanki ziołowe stosowane w dietoterapii.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.
cku.pwsz.legnica.edu.pl.

konkurs
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Laureaci konkursu

„Najaktywniejszy student –
Santander Universidades”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz
Fundacja Santander zorganizowały
konkurs na najaktywniejszego studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Celem konkursu było wyróżnienie osób
działających aktywnie na Uczelni. Pula
nagród w konkursie wynosiła 19 500 zł.
Komisja konkursowa pod koniec
września bieżącego roku, dokonując
oceny realizowanych przedsięwzięć oraz
indywidualnych osiągnięć uzyskanych
przez studentów w roku akademickim
2017/2018, wyłoniła osiem osób, które
uzyskały największą liczbę punktów
rankingowych.
Tytuł jest wyróżnieniem studenta, który posiada
niezwykłe pasje i osiągnięcia, jak również jest uhonorowaniem jego zainteresowań, aktywności i znaczącej
działalności społecznej oraz indywidualnych osiągnięć
w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.
Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie
i promowanie najbardziej aktywnych studentów.
Kandydatami do tytułu „Najaktywniejszy Student –
Santander Universidades” mogli być jedynie studenci
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
(I i II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich).
Pierwsze miejsce zajęła Barbara Barczyńska studiująca Ratownictwo medyczne i Pielęgniarstwo
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
która otrzymała „Nagrodę Santander Universidades”.
Osoby wyróżnione otrzymały tytuł „Najaktywniejszy Student – Santander Universidades” oraz stypendium:
• Katarzyna Zerka – Filologia, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,

• Paulina Balińska – Fizjoterapia, Wydział Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
• Paulina Jezierska – Filologia, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
• Monika Krause – Filologia, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
• Karina Balicka – Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
• Matylda Dąbrowska – Pielęgniarstwo, Wydział Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
• Adam Lemiszka – Informatyka, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
Podstawowym kryterium przyznawania tytułu
„Najaktywniejszy Student – Santander Universidades” była ocena realizowanych przez studenta przedsięwzięć oraz indywidualnych osiągnięć uzyskanych
w roku akademickim 2017/2018, tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 14 września 2018 r.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło podczas
inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy w dniu 8 października 2018 roku.

oferta edukacyjna
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Mamy bardzo dobrą wiadomość
dla przedsiębiorców z sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP) i ich pracowników. Istnieje
możliwość skorzystania z usług szkoleniowych dofinansowanych z funduszy europejskich w wysokości od 50
do 80% kosztów danej usługi szkoleniowej.

Dofinansowanie
dla MMŚP

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
pokój 104, budynek C
tel. 76 723 23 60 – 62
e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl
e-mail:kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

wydarzenia
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Pieniądze dla PWSZ im. Witelona
w Legnicy od Ministerstwa Zdrowia!
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 10 października br. podpisano umowę
o dofinansowaniu programu operacyjnego „Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.
W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał podsekretarz stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz.
W spotkaniu uczestniczyli także dr Helena
Babiuch – prorektor ds.
dydaktyki i studentów, mgr
Robert Burba – kanclerz, mgr
Jerzy Stefaniak – zastępca
kanclerza, dr Monika Wierzbicka – dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej oraz dr n. med.
Joanna Żółtańska – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
Uczelni
przyznano
2 190 438,25 zł w ramach
dofinansowania projektu
„Opracowanie i wdrożenie
Programu Rozwojowego
PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia
wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta” złożonego
w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2023 roku. Celem
głównym Projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów
wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności
pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju.
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PWSZ im. Witelona w Legnicy uruchomiła
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ścinawie
Pod auspicjami Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 28 września
2018 roku w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyła się inauguracja roku akademickiego
2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dzięki staraniom władz Uczelni oraz burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły uczelnia
dla seniorów stała się rzeczywistością. Zgodnie
z akademickimi tradycjami nastąpiło wręczenie
indeksów dla 110 słuchaczy Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku PWSZ im. w Legnicy w Ścinawie.
Każdy ze słuchaczy otrzymał również zestaw
upominków od Uczelni.
W ramach uroczystości odbyła się immatrykulacja słuchaczy, którą poprowadziła dr Helena
Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz wykład inauguracyjny pt. „Protokół
dyplomatyczny”, który został wygłoszony przez
nauczyciela akademickiego z Wydziału Nauk
Społecznych i Humanistycznych naszej Uczelni
dra Zbigniewa Cesarza.
Inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
zakończyła zabawa taneczna
z zespołem „Swojacy”, który
zgodził się akompaniować
temu pięknemu wydarzeniu.

oferta edukacyjna
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współpraca zagraniczna

PWSZ im. Witelona w Legnicy
gości studentów z programu Erasmus+
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od nowego roku
akademickiego 2018/2019 gości 44 studentów z programu Eramus+, którzy
wybrali naszą Uczelnię jako atrakcyjne miejsce do studiowania.
Studenci pojawili się w Legnicy na kilka dni przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych. Pod opieką pracowników Biura Współpracy z Zagranicą grupa
przez kilka dni zwiedzała Legnicę. Studenci z Turcji, Hiszpanii, Portugalii oraz
Włoch odwiedzili między innymi Rynek, rzeźbę Julka, katedrę pw. św. św. Piotra
i Pawła, Zamek Piastowski, Palmiarnię.
W trakcie pobytu w Legnicy studenci będą kształcić się
na Wydziale Nauk Technicznych
i Ekonomicznych oraz na Wydziale
Nauk Społecznych i Humanistycznych. Pierwsze zajęcia rozpoczęły
się dla nich 27 września i miały
na celu przedstawienie polskiej
kultury, historii, języka.

współpraca zagraniczna
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W ramach zajęć obcokrajowcy będą
uczestniczyć również w kursie języka polskiego, podczas którego nauczą się podstawowych zwrotów. Natomiast wszystkie
zajęcia będą realizowane w języku angielskim.

relacje

14

Dolnośląski Festiwal Nauki 2018
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
W dniach 27– 28 września 2018 roku w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
odbywał się Dolnośląski Festiwal Nauki prowadzony
przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni,
zarówno specjalistów teoretyków, jak i praktyków
reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki.
Wykłady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
Pierwszego dnia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
odbyły się następujące wykłady i warsztaty:
1. Dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik – „Czy
wiesz, co jesz i pijesz? Etykieta prawdę Ci powie!”.
Wszyscy powinni wiedzieć, co jedzą i co piją i jak to
jedzenie i picie wpływa na nasze organizmy. Niestety
nie każdy ma wystarczającą wiedzę, aby móc dobrze
wybrać. Dobre decyzje wymagają namysłu, uwagi
i wiedzy, dlatego należy czytać etykiety, aby przyjrzeć się składom produktów. Wykład miał na celu
dostarczenie potrzebnych informacji i zbudowanie
w słuchaczach większej świadomości dotyczącej odżywiania się.
2. Dr inż. Ewelina Dymarska, dr inż. Małgorzata
Janczar-Smuga – „Akademia Witalności – przepis
na odporność”. Prelekcja dotyczyła prawidłowych
czynności mechanizmów odpornościowych, które są
zależne od uwarunkowań genetycznych, wieku, kondycji zdrowotnej oraz diety. Sposób odżywiania jest

ważnym czynnikiem wpływającym na funkcje komórek
immunokompetentnych. Spośród składników żywności oraz suplementów diety obdarzonych komponentą
immunologiczną na szczególną uwagę zasługują probiotyki, β-glukany, polisacharydy, kofeina. Immunomodulacja tych składników polega na oddziaływaniu
na barierę jelitową błon śluzowych, aktywność komórek obronnych oraz odpowiedź zapalną.

3. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – warsztaty nt. „Praktyczne zastosowania infobrokeringu
– sposoby wyszukiwania informacji w zbiorach elektronicznych”. Uczestnicy warsztatów otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące metod wyszukiwania
informacji w zbiorach elektronicznych dostępnych
w Bibliotece PWSZ im. Witelona w Legnicy.
4. Dr Monika Wierzbicka, mgr Tomasz Górecki –
„Rehabilitacja – wczoraj i dziś”. Wykład omawiał
temat historii rehabilitacji w ujęciu holistycznego
podejścia w dzisiejszych czasach.

relacje
5. Mgr inż. Kamila Ślusarczyk – „Słodkości bez
cukru”. Pierwsza część warsztatów obejmowała edukację z zakresu spożycia i wpływu cukru na organizm
człowieka. W drugiej części uczestnicy wykonywali słodkie przekąski bez cukru jako alternatywę
dla podobnych produktów dostępnych w sklepach.

6. Dr n. med. Joanna Żółtańska – „100 lat w medycynie – co się zmieniło?”. Poruszono temat historii
medycyny w odniesieniu do dzisiejszych czasów i zdobyczy tej dyscypliny nauki.

Podczas drugiego dnia Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki odbyły się następujące wykłady i warsztaty:
1. Mgr inż. Kamila Ślusarczyk – „Metody diagnostyczne stosowane do oceny składu ciała. Otyłość
i jej konsekwencje zdrowotne”. W trakcie prelekcji
omówiono metody oceny składu ciała, w tym m.in.:
pomiar masy ciała, wysokości, obwodu talii i bioder,
analiza impedancji bioelektrycznej. Zwrócono uwagę
na problem otyłości w naszym kraju i związane z tym
konsekwencje zdrowotne.
2. Dr Grzegorz Konieczny – „Jak nauczyć się dobrze
chodzić o kulach?”. Do wspomagania chodzenia może
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służyć różnego rodzaju sprzęt, np. laski, trójnogi,
czwórnogi, kule łokciowe, kule pachowe, kule specjalne, balkoniki, chodziki, podpórki. Przychodząc
na to spotkanie, uczestnicy dowiedzieli się, jaki sprzęt
jest najlepszy dla danej osoby oraz jak się z nim
poruszać.
3. Mgr Paulina Wojtaszewska – „Fizjoterapeuta
w świecie cyfrowym”. Fizjoterapia jest stale rozwijającą się dziedziną medycyny. We współczesnym świecie, w którym życie toczy się w sieci, a współczesne
technologie są coraz bardziej powszechne, usprawnianie wkracza w świat cyfrowy. Nowoczesne urządzenia
i programy stwarzają nowe możliwości rehabilitacji.
Fizjoterapeuta staje się nie tylko zwyczajnym „dotykaczem”, ale specjalistą korzystającym z wachlarza
różnorodnych technologii.
4. Mgr Aleksander Mickiewicz – „Historia resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.
Równolegle do wykładów Biblioteka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prowadziła tematyczne wystawy zbiorów związane
z hasłem XXI DFN „1918  –  2018”.

relacje
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Biblioteka Uczelniana
na Dolnośląskim Festiwalu Nauki
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
W ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
(DFN) Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygotowała wystawę
książek tematycznie związanych z hasłem tegorocznej
edycji festiwalu: „1918 – 2018”.
Biblioteka zaprosiła również młodzież z legnickich
szkół na warsztaty nt. „Praktyczne zastosowania
infobrokeringu – sposoby wyszukiwania informacji
w zbiorach elektronicznych”.
Bibliotekarze przybliżyli uczestnikom pojęcia:
„infobrokering”, „bazy danych” oraz wskazali różnice pomiędzy wynikami wyszukiwania informacji w ogólnodostępnych wyszukiwarkach i bazach
danych. Uczestnicy warsztatów mogli poznać sposoby
przeszukiwania baz udostępnianych czytelnikom przez
Bibliotekę.
Zasoby elektroniczne Biblioteki stanowią licencjonowane pełnotekstowe bazy: PROQUEST oraz bazy
w ramach WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI.
PROQUEST to największe konsorcja informacyjne
oferujące elektroniczny dostęp do baz zawierających
pełnotekstowe czasopisma naukowe, które obejmują
szeroki zakres dziedzin: nauki ścisłe, humanistyczne,
społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację,
nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę,
biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i inne.
EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp on-line do pakietu podstawowego baz
danych w ramach projektu Electronic Information
for Libraries Direct – eIFL Direct. Bazy te obejmują
szeroki zakres dziedzin: nauki ścisłe, humanistyczne,
społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację,
nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę,

biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.
W ramach warsztatów uczniowie przeszukiwali
także zasoby Portalu Komunikacji Naukowej INFONA,
który jest Systemem Komunikacji Naukowej umożliwiającym dostęp do wielu publikacji, pełni również
funkcje społecznościowe, umożliwia wymianę doświadczeń i współpracę między ludźmi nauki.
Po krótkiej prezentacji uczniowie samodzielnie
wyszukiwali informacje związane z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości oraz osobą i działalnością polityczną marszałka Józefa Piłsudskiego. Bardzo szybko
nauczyli się wykorzystywać opcje zaawansowanego
wyszukiwania i operatory logiczne. Wykonanie zadań
nie sprawiło im większych trudności.
Zainteresowanie tematyką i zaangażowanie uczestników w wykonywanie zadań pokazują, że tego typu
zajęcia są potrzebne, poszerzają wiedzę i umiejętności
wyszukiwania informacji.

kultura
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John Porter otworzy 11. sezon
Witelon Music Night
Nowy, jedenasty już sezon spotkań muzycznych
z cyklu Witelon Music Night w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zainauguruje John Porter. Koncert odbędzie się 13 listopada
w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy
o godzinie 19:00.
John Porter urodził się 15 sierpnia 1950 roku
w Walii. W poszukiwaniu życiowej drogi w 1976
roku dociera do Polski, gdzie postanawia osiedlić
się na stałe. Początek kariery to przede wszystkim
współpraca z Korą i Markiem Jackowskim, z którymi
współtworzył trio Mannam – Elektryczny Prysznic,
gdzie grał na gitarze akustycznej. Trzy lata później
artysta opuszcza zespół i zakłada swoją własną formację, którą nazywa po prostu Porter Band. W tym
samym roku, w ciągu zaledwie 4 dni, grupa nagrywa
swój debiutancki krążek zatytułowany „Helicopters”.
Mimo problemów z promocją album został dobrze
przyjęty przez fanów, a nawet zyskał miano płyty
roku w kategorii rocka. Drugim i zarazem ostatnim
wydawnictwem ówczesnego Porter Band był zapis
jednego z koncertów grupy. Materiał zatytułowany
„Mobilization” ukazał się dopiero dwa lata po jego
nagraniu.
Kolejnym znaczącym, aczkolwiek bardzo krótkim
rozdziałem w twórczości Johna był projekt China
Disco. Rezultatem współpracy z Winicjuszem Chróstem, Andrzejem Mrowcem, Krzysztofem Ścierańskim
i Jose Torresem był niestety tylko jeden album wydany
już po rozpadzie zespołu.
Po tym wydarzeniu John wraca do gitary akustycznej i postanawia samodzielnie kontynuować
swoją muzyczną drogę. W 1983 roku wydaje płytę
„Magic Moments”, pierwszy album unplugged w Polsce. W sumie artysta wydaje jeszcze pięć świetnych
akustycznych albumów.
Na początku lat ‘90 John Porter wraca do elektrycznych brzmień, formuje nowy skład i jako zespół Mirror
wydaje krążek „Right Time”. Kolejnym powrotem była
reaktywacja Porter Bandu i wydanie „Alexandrii”.
Mimo ciepłego przyjęcia i początkowych sukcesów
formacja rozpada się, a John Porter zawiesza swoją
działalność na rynku muzycznym.

W 1990 roku John w wielkim stylu powraca
jako Porter Band, ale w zupełnie odnowionym składzie. Muzycy wydali jeden album studyjny „Porter
Band ‘99”, koncertowe „Electric” oraz nagrali materiał
na nowy krążek zatytułowany „Psychodelikatesy”. Niestety z powodu problemów ze znalezieniem wydawcy
zespół rozpadł się, a płyta dopiero dzięki tegorocznej
„Antologii” pojawi się na rynku.

Kolejnym etapem artystycznym była współpraca
z Anitą Lipnicką. Zarejestrowany w 2002 roku utwór
„For you” zaśpiewany wspólnie z Anitą okazał się
kolejnym punktem zwrotnym w karierze Johna. Rok
później ukazuje się płyta „Nieprzyzwoite piosenki”,
która została entuzjastycznie przyjęta zarówno przez
fanów, jak i krytyków. Krążek osiągnął status „Złotej
płyty” oraz otrzymał Fryderyka za „Najlepszy album”.
Kolejne wydawnictwo „Inside story” także zostało
docenione i tak jak poprzedni krążek zyskało miano
„Złotej płyty”. W 2005 roku John Porter zostaje odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W 2008 roku ukazała się ostatnia płyta duetu Lipnicka – Porter „Goodbye”, a 2011 John Porter nagrał
długo oczekiwaną solową płytę „Back in Town”. 6 października 2014 roku odbyła się premiera „Honey
Trap”.
Od ostatniej płyty autorskiej John Porter jest gościem na płytach Adama Nergala, w projekcie „Chaos
pełen idei” Wojtka Mazolewskiego, wziął też udział
w projekcie z Alicją Domańską. W 2019 roku ma
ukazać się kolejny krążek autorski artysty.
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„Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego
w powiecie jaworskim”. Konferencja w PWSZ
im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Starostwo Powiatu Jaworskiego
16 października br. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni zorganizowały konferencję pt.
„Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie
jaworskim”.
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatu
Jaworskiego w partnerstwie z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy wpisuje
się w ramy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których Starostwo Powiatowe jest organem
prowadzącym, tj. Technikum w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Przedsięwzięcie obejmuje okres od 1.09.2017
do 31.08.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 915 164 zł.
Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad
z Partnerem – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz przeprowadzonych w wymienionych szkołach diagnoz w zakresie
potrzeb kształcenia zawodowego. Wartością dodaną
projektu jest zacieśnienie wieloletniej współpracy między Starostwem a Uczelnią, w efekcie czego w dniu
3 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym
w Jaworze doszło do podpisania umowy partnerskiej
pomiędzy Starostwem Powiatu Jaworskiego – Liderem
Partnerstwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. Witelona w Legnicy w Legnicy.
Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego
w powiecie jaworskim” zakłada sześć zadań:

1. Współpracę z pracodawcami w dostosowaniu
oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego
rynku pracy oraz modyfikację programów nauczania.
W ramach tego zadania odbyły się wszystkie planowane konferencje branżowe: ekonomiczna, informatyczna, logistyczna, mechaniczna (PZKZiU) oraz
energii odnawialnej, hotelarsko-żywieniowa (ZSiP
w Bolkowie). W konferencjach wzięło udział 457 uczniów i 27 pracodawców z lokalnego i regionalnego
rynku pracy. Moderatorami konferencji byli nauczyciele akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy, którzy
dokonali wprowadzenia do danej branży w kontekście
sytuacji na rynku pracy, a następnie kierowali debatą
uczniów, nauczycieli i pracodawców. W wyniku tych
konferencji nauczyciele przedmiotów zawodowych,
pracując w zespołach, opracowali modyfikację programów nauczania w siedmiu zawodach, które będą
wdrożone w nowym roku szkolnym 2018/2019.
2. Organizację praktycznych form nauczania, czyli
150 godzinnych staży u pracodawców zaplanowanych
w okresie wakacji w 2018 i 2019 r. Przewidzianych
zostało łącznie 353 staży płatnych.
3. Udział uczniów w zajęciach prowadzonych
w PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem
potencjału nauczycieli akademickich i wyposażenia dydaktycznego. W roku szkolnym 2017/2018
299 uczniów obu szkół (606 godz.) odbyło zajęcia
w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Uczelni.
W następnym roku szkolnym zaplanowano 588 godz.
zajęć laboratoryjnych.
4. Tworzenie klas patronackich i wyposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni
przedmiotów zawodowych i stworzenie nowoczesnej
pracowni logistycznej.
5. Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

konferencje, seminaria,
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Zaplanowano dwa rodzaje kursów: kierowca wózka
jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami
na bezpieczną wymianę butli gazowej oraz spawanie
blach, rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.
W roku szkolnym 2017/2018 w trzech grupach łącznie
45 uczniów ukończyło kursy i nabyło uprawnienia
zawodowe. W nowym roku szkolnym tylu samo uczniów będzie korzystało z tej formy wsparcia.
6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych.
W roku szkolnym 2017/2018 łącznie 11 uczniów,
w tym 8 uczniów z PCKZiU i 3 uczniów z ZSiP,
korzystało ze stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie przez dziesięć miesięcy (od października
2017 r. do lipca 2018 r.). W nowym roku szkolnym

taka sama liczba nowych uczniów zostanie zakwalifikowana do stypendium.
Zaangażowanie zasobów Lidera i Partnera na rzecz
projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego
w powiecie jaworskim” wymiernie przyczynia się
do osiągnięcia założonych celów i wskaźników, w efekcie czego w szkolnictwie powiatowym dokonują się
pozytywne zmiany o charakterze jakościowym, w tym
większe dopasowanie do potrzeb lokalnego rynku
pracy.
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Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Ryszard
K. Pisarski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Następnie głos
zabrała mgr Beata Janas ze Starostwa Powiatowego
w Jaworze, która przedstawiła temat „Szkolnictwo
zawodowe – płaszczyzny współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz
Starostwa Powiatowego w Jaworze.
W dalszej części o „Zmiennych osobowościowych
jako determinantach kariery zawodowej i radzenia
sobie w życiu dorosłym i na rynku pracy” mówiła
dr Dorota Domińska-Werbel z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Mgr Nadine Bednarz z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawiła
temat „Rynek pracy a kształcenie zawodowe”, mgr
inż. Piotr Nadybski z Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentował temat
„Rynek pracy w perspektywie rozwoju technologii
IT”, dr inż. Jerzy Kuś z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wystąpił z prelekcją na temat „Uwarunkowania rozwoju sektora
energetycznego w Polsce”. Temat pt. „Rozwój branży
mechanicznej – inżynieria materiałowa” przedstawił dr
inż. Daniel Medyński z Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. „O logistyce – rozwój
branży a edukacja zawodowa” mówiła dr Magdalena
Dąbrowska z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
Na zakończenie mgr Kamila Ślusarczyk z Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
przedstawiła temat pt. „Perspektywy rynku gastronomicznego a problemy żywieniowe w Polsce”.
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Kurs języka japońskiego dla studentów
PWSZ im. Witelona w Legnicy
W nowym roku akademickim 2018/2019 studenci Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona rozpoczęli
zajęcia z języka japońskiego z nowym nauczycielem. Zajęcia
rozpoczęły się 22 października bieżącego roku. Zajęcia prowadzi native speakerka z Japonii.
Studenci mieli do wyboru dwa poziomy nauczania: dla
początkujących oraz dla osób kontynuujących naukę. Zapisy
odbywały się w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
„Wspólnota Akademicka”
W ramach zajęć uczestnicy kursu poznają elementy języka
japońskiego, tj. gramatykę, słownictwo, pismo japońskie
(kana, katakana, hiragana). Zapoznają się także z obowiązującymi w języku japońskim głównymi zwrotami umożliwiającymi porozumienie się w pracy, w sklepie czy w urzędzie.
Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy mają także niepowtarzalną okazję poznania i zrozumienia niezwykłej, oryginalnej kultury japońskiej. Charakterystyczne dla Japonii są
takie dziedziny sztuki jak origami (sztuka składania papieru),
suiseki (sztuka artystycznego eksponowania kamieni i skał)
oraz bonsai (sztuka pielęgnowania drzewek).

Harmonogram zajęć z języka japońskiego
Poniedziałek 10.00 –11.30, 11.45 –13.15
Wtorek 11.45 –13.15, 13.30 –15.00
Środa 13.30 –15.00, 15.14 –16.45
Czwartek 10.00  –11.30, 11.45  –13.15
Piątek 10.00  –11.30, 11.45  –13.15

RUSS
Nowa Rada
Uczelniana Samorządu Studenckiego
PWSZ im. Witelona w Legnicy!
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 12 października wybrali swoich przedstawicieli do Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego.
W skład RUSS weszło 20 studentów oraz wybrano
4 reprezentantów do Senatu PWSZ im. Witelona
w Legnicy, którzy w roku akademickim 2018/2019
będą reprezentowali całą społeczność studencką naszej
Uczelni.
1. Szymon Janiec – Fizjoterapia 3 rok
2. Katarzyna Sztyblewska – Pielęgniarstwo 2 rok
3. Alicja Zielińska – Pielęgniarstwo 2 rok
4. Jonathan Kołodziejczyk – Fizjoterapia 3 rok
5. Klaudia Lech – Pedagogika 1 rok
6. Jowita Hajduk – Pielęgniarstwo 2 rok
7. Patryk Czaus – Bezpieczeństwo wewnętrzne mgr
2 rok
8. Marcin Brenk – Bezpieczeństwo wewnętrzne
mgr 2 rok
9. Katarzyna Wilk – Ratownictwo medyczne 1 rok
10. Matylda Dąbrowska – Pielęgniarstwo 2 rok
11. Roch Kołodziejczyk – Bezpieczeństwo
wewnętrzne mgr 1 rok
12. Adrianna Spiesz – Pedagogika 2 rok
13. Klaudia Grzegorczyk – Zarządzanie 1 rok
14. Natalia Felcman – Prawo 1 rok
15. Anna Gołębiowska – Pielęgniarstwo 3

16. Karina Balicka – Bezpieczeństwo wewnętrzne
3 rok
17. Tomasz Woźnica – Prawo 1 rok
18. Marcin Pielaszek – Dietetyka 2 rok
19. Zbigniew Faryniarz – Bezpieczeństwo
wewnętrzne mgr 1 rok
20. Mateusz Poliszczuk – Filologia angielska 2 rok
21. Kamil Kliszowski (senat) – Bezpieczeństwo
wewnętrzne 2 rok
22. Kacper Milewski (senat) – Filologia angielska
1 rok
23. Kacper Berć (senat) – Pielęgniarstwo 1 rok
24. Oskar Ziółkowski (senat) – Zarządzanie i inżynieria 1 rok
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie
XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”
W dniach 9 –10 października 2018 roku w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła
się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”. Jej organizatorem był Wydział
Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona
w Legnicy przy współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytetem Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Wyższą
Szkołą Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju PWSZ
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem
przez Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Starostę Legnickiego – Janinę Mazur oraz Rektora PWSZ
im. Witelona w Legnicy – prof. dra hab. inż. Ryszarda
K. Pisarskiego.
W skład Komitetu Honorowego Konferencji wchodzili

Rektorzy uczelni współorganizujących konferencję: prof.
dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; prof.
dr hab. Maria Sierpińska – Rektor Akademii Ekonomiczno
-Humanistycznej w Warszawie; prof. Надія Скотна – Rektor
Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana
Franki w Drohobyczu; prof. dr hab. Sergey Laptev –
Rektor Uniwersytetu Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie; prof. Dr. Wolfgang Ernst – Rektor Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu.
Komitet Naukowy Konferencji, którego przewodniczącym był prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
– Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Wiceprezes Zarządu
Głównego TPD, tworzyły 23 osoby, w tym 9 naukowców
z zagranicznych ośrodków naukowych.
Konferencja została dofinansowana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Fundacji PZU, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
W ciągu dwudniowych obrad wystąpiło 40 prelegentów, z czego 19 referentów pochodziło z zagranicznych
ośrodków naukowych, natomiast 21 reprezentowało polskie uczelnie. Wśród przemawiających było 16 studentów,
z czego 7 było przedstawicielami partnerskich uczelni
zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Obrady prowadzono
w językach: polskim, niemieckim, ukraińskim i angielskim, korzystając w bezpośrednim komunikowaniu się
z pomocy 3 tłumaczy – lektorów naszej Uczelni. Uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku serwowanego w
przerwach między wystąpieniami. Wyroby cukiernicze
ufundowane zostały przez następujące podmioty: Firma
Stanisława Furtaka oraz Zarząd Spółki Waterius Sp.
z o.o. z Jawora, Centrum Carrefour i Kaufland w Legnicy.
Głównym celem konferencji było podjęcie przez jej
uczestników debaty wynikającej z potrzeby głębszego
zinterpretowania obszaru wychowania, upowszechniającej i pogłębiającej wiedzę w aspekcie prawnym oraz
społecznym, z uwzględnieniem zagrożeń dla prawidłowego procesu wzrastania dzieci i młodzieży płynących
ze zmieniającej się rzeczywistości oraz podejmowania
nowych wyzwań i wielowymiarowych działań na rzecz
zapobiegania wszelkim zjawiskom prowadzącym do poczucia braku bezpieczeństwa w różnych aspektach, a także
promowania pozytywnych wartości w wychowaniu dzieci
i młodzieży.
Kolejne cele, jakie przyświecały organizatorom, to:
zaktywizowanie środowiska młodzieży akademickiej (studentów studiów stacjonarnych) i doktorantów do podjęcia dialogu na tematy historycznych uwarunkowań,
aktualnych trendów i wyzwań dla wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w XXI wieku; kształtowanie
postaw służących lepszemu zrozumieniu współzależności dla omawianych procesów oraz służących rozwijaniu
krytycznego myślenia; rozwijanie umiejętności prezentowania interesujących rezultatów prowadzonych badań,
propozycji i własnych dociekań w poruszanych kwestiach; promowanie idei podejmowania dialogu między
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środowiskiem nauki i praktyki, pokoleniem reprezentowanym przez osoby dojrzałe, bogate w doświadczenia
zawodowe a ludźmi młodymi – doktorantami i studentami, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej
i zawodowej oraz stawiają swoje pierwsze kroki w świecie
nauki; aktywizowanie studentów i doktorantów do nawiązywania dalszej współpracy na polu badawczym i naukowym, a także do podejmowania w przyszłości aktywnych
działań na rzecz środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży w wymiarze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym; wzmocnienie współpracy
z partnerami, z którymi do tej pory podejmowane były
wspólne inicjatywy, a także rozwinięcie działań z nowymi
podmiotami na płaszczyźnie naukowo-badawczej.
Konferencję uroczyście otworzyli: Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – prof.
dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski; Rektor Państwowego
Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu – prof. Nadiya Skotna; w imieniu Rektora Wyższej
Szkoły Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu – prof. dra Wolfganga Ernsta – głos zabrał prof.
dr. Gerald G. Sander; w imieniu Rektora Uniwersytetu
Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie prof. dra hab. Sergeya Lapteva – głos zabrał prof. dr hab. Anatol Frantsuz,
natomiast w imieniu Rektor Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie prof. dr hab. Marii Sierpińskiej przemówił prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek
Stadniczeńko.
Dwudniowe obrady zorganizowano w pięciu panelach,
w których poruszana problematyka obejmowała sześć
obszarów. Najliczniejsza grupa prelegentów odniosła się
do obszaru „Wychowanie do sprawiedliwości i praworządności, wychowanie do pokoju” – 13 wystąpień. W dalszej
kolejności były to obszary: „Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie” (12); „Dzieci i młodzież w przestrzeniach
życia społecznego” (8); „Rola państwa w życiu społecznym
a wpływ globalizacji na proces wychowania” (5); „Sfera
bezpieczeństwa i dobrobytu” oraz „Działania trzeciego
sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci
i młodzieży” (po jednym wystąpieniu).
W pierwszym dniu konferencji moderatorami I części
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obrad plenarnych byli prof. dr hab. Anatol Frantsuz oraz
prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, który
jednocześnie rozpoczął tę część wystąpieniem „Powinność
wobec dobra w procesie urzeczywistniania prawa wynikająca z pedagogiki prawa”. Drugi referat nt. „Wiedza,
umiejętności i kompetencje mediacyjne w edukacji prawnej i prawniczej” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Andrzej
Korybski. O „Dylematach edukacyjnych i awansowych
na uczelniach wyższych w Polsce w związku z Ustawą
2.0” mówił prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek. Kolejna
mówczyni – dr hab. prof. Tetiana Frantsuz-Yakovets –
odniosła się do „Europejskiej politycznej kultury przez
pryzmat istnienia bikameralizmu”. W dalszej kolejności,
prof. zw. dr hab. Natalia Pobirchenko omówiła „System
wychowania dziecka w Nowej Gwinei wg Magaret Mead
(1901–1978)”. Następne wystąpienie dotyczyło tematu
„Miejsce słabszego w «wyścigu szczurów»” i zostało zaprezentowane przez prof. nadzw. dr hab. Joannę Konarską.
Kolejnymi prelgentami byli: doc. Yuriy Vovk z tematem
„Zarządzanie osobowością z systemowego punktu widzenia” oraz prof. dr hab. Anatol Frantsuz, który swoją
wypowiedź ukierunkował na tezy związane z tematem
konferencji.
Po krótkiej przerwie II część obrad plenarnych poprowadził prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski i dr Katarzyna Sępowicz-Buczko. Pierwszym tematem rozważań
było „Wychowanie dla pokoju jednym z celów arteterapii” zreferowane przez dr hab. prof. nadzw. Witę Szulc.
Wystąpienie kolejnego mówcy – dra Ivana Balykina –
dotyczyło tematu „Zwalczanie uczestniczenia młodzieży
w destrukcyjnych społecznościach online”. Doktor Inna
Dolianovska zaprezentowała się z tematem „Wpływ czynników politycznych i ekonomicznych na prawa dzieci
w Ukrainie i świecie: charakterystyka i sposoby ostrzegania”. Następną, referującą zagadnienie „Instytucje prawa.
Nowe spojrzenie na edukację i wychowanie na Ukrainie”,
była dr Veronica Horielova. Po tym wystąpieniu swój
referat „Analiza porównawcza zachowań ryzykownych
15-letniej młodzieży w Ukrainie i Polsce” przedstawiła
prof. dr Svitlana Shchudlo. Kolejna mówczyni – mgr
Natalia Stepanenko (zastępca dyrektora ds. pracy eduka-
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cyjnej w Kolegium Nauk Ekonomicznych, Prawa i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu KROK w Kijowie)
poruszyła temat „Przestrzeganie praw dziecka w strefie
konfliktu zbrojnego”. W dalszej części obrad dr Justyna
Stadniczeńko przedstawiła temat „Mediacja rówieśnicza
i jej znaczenie w wychowaniu do odpowiedzialności”.
Ostatnią występującą była mgr Regina Korzeniowska
z tematem „Stowarzyszenie jako organizacja wspierająca
działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzone przez
szkołę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”.
Po wystąpieniach odbyła się dyskusja i podsumowanie,
którego dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego –
prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Następnie prelegenci zwiedzili Legnicę, po czym wzięli udział
w kolacji. Spotkanie integracyjne sprzyjało wzajemnemu
poznaniu, nawiązaniu relacji i wymianie doświadczeń
na płaszczyźnie zawodowej.
W drugim dniu konferencji zaplanowano trzy panele
dyskusyjne. Moderatorami pierwszego byli prof. nadzw.
dr hab. Wita Szulc i prof. dr Gerald G. Sander.
Na wstępie wystąpiła Tetiana Kurinna (studentka II
roku Wydziału Prawa Uniwersytetu KROK w Kijowie,
przygotowana przez prof. dra hab. Anatola Frantsuza),
która zreferowała „Zjawisko narkomanii wśród młodzieży
online: prawny aspekt przeciwdziałania”. Kolejne dwa
wystąpienia należały do studentów II roku kierunku
Finanse publiczne z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu (Niemcy), przygotowanych pod kierunkiem prof. dra Geralda G. Sandera.
Johanna Zeller zaprezentowała temat „Szkoły całodzienne
zgodnie z § 4a ustawy szkolnej”, natomiast student zapoznał słuchaczy z zagadnieniem „Związkowa szkoła w pełnym wymiarze czasu – rodzice kontra państwo”.
W dalszej części występowała grupa czterech studentów z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu
im. Iwana Franki w Drohobyczu). Jako pierwsza głos
zabrała Mariana Hryno (2 rok Socjologii, Wydział Historyczny, przygotowana pod kierunkiem dr nauk politycznych Oksany Zelenej, doc. w Katedrze Prawa, Socjologii
i Nauk Politycznych). Tematem wystąpienia był „Udział
polityczny młodzieży jako wskaźnik aktywności obywatelskiej: aspekt empiryczny”. Następnie wystąpiła Mikalo
Mariia (4 rok Psychologii, Wydział Nauk Społecznych
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i Humanistycznych, przygotowana pod kierunkiem
Valentyny Stets, doc. dr psychologii, Kierownik Katedry
Psychologii) z prezentacją nt. „Wpływ narodzin dziecka
niepełnosprawnego na cechy osobiste matek, które go
wychowują”. Z kolei Mariia Futysh (2 rok Socjologii,
Wydział Historyczny, przygotowana pod kierunkiem Svitlany Shchudlo, kierownik katedry Wydziału Socjologii
i Nauk Politycznych) zaprezentowała temat „Czy grozi
młodym wirtualne uzależnienie? Analiza porównawcza
korzystania z Internetu w Ukrainie i Polsce”. Ostatnim
mówcą w tej grupie był Nazarii Yurchyshyn (4 rok Historii, Wydział Historyczny, przygotowany pod kierunkiem
doc. Jarosława Komarnickiego). Tematem rozważań był
„Polityczny udział młodzieży we współczesnej Ukrainie:
formy i cechy transformacji”.
Drugi panel konferencji, w którym również studenci
prezentowali swoją wiedzę i doświadczenia badawcze,
moderowany był przez prof. zw. dr hab. Natalię Pobirchenko oraz prof. dr Svitlanę Shchudlo. W tej części
wystąpiła 5-osobowa grupa studentów studiów magisterskich niestacjonarnych z kierunku Prawo na Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, przygotowanych przez dr Annę Pawlak. Kolejno głos zabierali:
Krzysztof Beń (III rok) – „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa o ruchu drogowym”; Edyta
Jasińska-Bień (III rok) – „Przesłuchanie dziecka jako ofiary
i świadka przestępstwa w procesie karnym – aspekt psychologiczny”; Marta Górska (V rok) – „Weryfikacja danych
podczas transakcji zawieranych przez Internet”; Renata
Wasiak-Czarkowska (III rok) – „Odpowiedzialność karna
i wykroczeniowa dzieci i młodzieży w świetle konwencji
międzynarodowych”; Wiktoria Qader (V rok) – „«Parental
trolling» – wybrane zagadnienia prawne”. Ostatnia grupa
studentów (4 osoby) reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im Witelona w Legnicy. Tematyka
„Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas trzecich Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” została omówiona przez mgr Renatę Kamińską
(absolwentka Pedagogiki, pod kierunkiem dr Katarzyny
Sępowicz-Buczko). Ostatnimi występującymi w tej części
były studentki Maria Zub, Klaudia Rajczykiewicz, Ewa
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Ludziak (II rok, oraz Finansów, rachunkowości i podatków), które odniosły się do tematu „Wpływ państwa
na wychowanie i bezpieczeństwo w kraju”.
W końcowej części obrad, uczestników konferencji
odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew J. Król, który wraz z Poseł na Sejm – Ewą Szymańską i Senator – Dorotą Czudowską wysłuchał i odniósł
się do tematyki konferencji w kontekście zapewnienia
obywatelom bezpieczeństwa.
W ostatnim panelu konferencji, moderowanym również
przez prof. zw. dr hab. Natalię Pobirchenko i prof. dr
Svitlanę Shchudlo, udział wzięło łącznie 10 osób reprezentujących różne instytucje oraz polskie i zagraniczne
ośrodki naukowe. Jako pierwsza wystąpiła doc. Oksana
Zelena z drohobyckiego uniwersytetu z tematem „Kultura
polityczna młodzieży i perspektywy rozwoju demokracji
na Ukrainie”. Kolejna uczestniczka panelu – Tatyana
Lisnivskaya – nauczyciel metodyk najwyższej kategorii
– reprezentowała Specjalistyczną Szkołę Technologii Informacyjnych nr 3 z podolskiego rejonu Kijowa, przedstawiła
temat „Kształtowanie potencjału nauczyciela w warunkach
współczesnych zmian”. Doktor Beata Skwarek (PWSZ im.
Witelona w Legnicy) i dr Maria Borczykowska-Rzepka
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) zreferowały zagadnienie „Młodzież gimnazjalna
w obliczu niepełnosprawności członka rodziny – doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Kontynuując problematykę
niepełnosprawności, doc. Walentina Stec (Uniwersyetet
w Drohobyczu) zaprezentowała „Ukraińskie doświadczenie
pracy z rodzinami, które wychowują dzieci ze specjalnymi potrzebami (na podstawie pracy praktycznej Drohobyckiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym
Dzieciom i Młodzieży «Nadiya»)”. Temat rodziny kontynuowany był przez dr Beatę Skwarek (PWSZ im. Witelona w Legnicy) i dra Jerzego Herbergera (Uniwersytet
Zielonogórski) w prezentacji „Wsparcie interpersonalne
w rodzinach zróżnicowanych typologicznie a zachowania
ryzykowne dorastających”. Kolejna mówczyni – dr Anna
Banaszewska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) omówiła
wybrane zagadnienia prawne związane z „Realizacją praw
do kontaktów z obojgiem rodziców w procesie wychowania”. Następnie dr Piotr Zamelski z Politechniki Opolskiej
zreferował zagadnienie „Pedagogika prawa: paternalizm
normodawcy czy relatywizm normy?”. Ostatnim prelegentem była dr Anna Pawlak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) z tematem „Socjalizacja
prawna w dobie XXI wieku”.
Nad płynnością i prawidłowym przebiegiem wystąpień
w poszczególnych panelach czuwali wskazani wyżej moderatorzy, którzy kierowali również dyskusją po zakończeniu każdego z wystąpień, zaś słuchacze mieli możliwość
zadawania prelegentom pytań.
Konferencję podsumował przewodniczący Komitetu
Naukowego – prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Zamknięcia konferencji dokonała prorektor ds.
nauki i studentów – dr Helena Babiuch, która podziękowała wszystkim uczestnikom za inwencję twórczą,
ciekawe wystąpienia zachęcające do dalszych rozważań
i współpracy międzyuczelnianej.
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której nasza
Uczelnia była gospodarzem, miała charakter interdyscyplinarny, o czym świadczy szeroki zakres poruszanych
tematów i udział wielu osób reprezentujących różne dzie-
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dziny i obszary nauk (humanistyczne, społeczne, prawne,
pedagogiczne). Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję
nie tylko na temat zagrożeń związanych z intensywnymi
zmianami społecznymi i nadziei pozostających często bez
pokrycia. Mówiono także o konkretnych rozwiązaniach
mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
i promowania pozytywnych wartości w wychowaniu dzieci
i młodzieży oraz dla ich prawidłowego rozwoju społecznego, odpowiedniego zabezpieczenia praw dziecka oraz
regulacji prawnych gwarantujących bezpieczeństwo dziecka i odpowiedni byt socjalny.
Nadzieją organizatorów był udział praktyków, którzy
na co dzień podejmują trud wychowania nowych pokoleń
oraz ich edukację i angażują się w działania kreujące
w społeczeństwie poruszane zagadnienia (nauczyciele-wychowawcy-pedagodzy, psychologowie, kuratorzy
sądowi itd.), a także decydentów odpowiedzialnych za
kształtowanie polityki oświatowo-wychowawczej i bezpieczeństwa. Niestety, przybyli tylko nieliczni, aby podzielić
się swoimi doświadczeniami. Pomimo to należy uznać,
iż osiągnięto zakładane rezultaty. Stworzona została płaszczyzna do prowadzenia dialogu, podejmowania dyskusji,
wymiany wiedzy i doświadczeń – spotkanie było okazją
do poznania krzyżowej integracji wiedzy związanej z różnymi perspektywami i doświadczeniami poszczególnych
uczestników (środowisko nauki – środowisko praktyki;
pokolenie dojrzałe – pokolenie dzisiejszych studentów,
młodych naukowców) i określenia dalszych kierunków
współdziałania zarówno w stosunkach ogólnokrajowych,
jak i międzynarodowych oraz z innymi partnerami. Uczestnicy konferencji oraz jej obserwatorzy wykazali potrzebę
pogłębienia i upowszechnienia wiedzy na temat zagrożeń
i sposobów udzielania pomocy, a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim
zjawiskom godzącym w prawidłową realizację procesu
wychowania i zapewnienia bezpieczeństwa, jako priorytetu pojawiającego się nie tylko w wymiarze wewnętrznym danego kraju, ale także zewnętrznym. Interakcje
z uczestnikami konferencji zostały pogłębione, zacieśniono
i rozszerzono kontakty w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie instytucjonalnym i kadrowym.
Ostatecznym efektem zakończonej konferencji jest
podjęcie decyzji o jej kontynuacji, w związku z czym
ustalono, iż II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI
wieku. Zagrożenia – nadzieje – wyzwania” odbędzie się za
rok, a jej gospodarzem będzie Państwowy Pedagogiczny
Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina).
dr Beata Skwarek
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Inauguracja Roku Akademickiego
2018/2019
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
8 października 2018 r. o godz. 12 rozpoczęła
się dwudziesta pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przy dźwiękach
poloneza A-dur Fryderyka Chopina na połączone
sale Centrum Konferencyjno-Widowiskowego wszedł
orszak władz Uczelni i zaproszonych gości.
Po zajęciu miejsc na podium Chór Szkolny „Cantus” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Legnicy pod dyrekcją Łukasza Kłosa
odśpiewał „Mazurek Dąbrowskiego”. Po hymnie Jego
Magnificencja Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski powitał licznie przybyłych gości. Byli wśród nich: Ewa
Szymańska – Poseł na Sejm RP, Sergiusz Kmiecik
– Doradca Społeczny Wicepremiera Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Kamil
Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski, dr Tadeusz
Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Janina Mazur – Starosta Powiatu Legnickiego,
Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego,
Ryszard Rokaszewicz – Starosta Powiatu Złotoryjskiego, Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja, Zdzisław Tersa – Wójt Gminy Kunice, Jarosław
Szapował – Radny Gminy Złotoryja, ks. dr Piotr
Kot – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
ciąg dalszy na str. 26
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w Legnicy, prof. dr hab. Nadiya Skotna – Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana
Franki w Drohobyczu na Ukrainie, dr docent Yurij
Vovk – Prorektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu na Ukrainie, doc. dr Pawło Skotnyj – zastępca dziekana
Instytutu Fizyki, Matematyki, Gospodarki i Technologii Innowacyjnych do spraw współpracy międzynarodowej, Bogdan Łazorak – Dyrektor Muzeum Iwana
Franki w Nahujowicach, dr Katrzyna Rusak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, dr Włodzimierz Olszewski – Rektor Uczelni
Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, doc. dr Ryszard
Pękała – Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
dr inż. Przemysław Malinowski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, dr Małgorzata Babińska – Prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dr inż.
Tadeusz Lewandowski – Prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Grażyna
Malczuk – Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze, Roman Gawroniak – Kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim, prof. Mieczysław Szata – Prodziekan
Wydziału Techniczno-Przyrodniczego Politechniki
Wrocławskiej w Legnicy, Witold Lech Idczak – Prezes
Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A., Prezes Zarządu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A., Zbigniew Mróz – Dyrektor Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
Elżbieta Knychalska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy, Marcin Gniot – Dyrektor
I Oddziału Banku Santander w Legnicy, mgr inż. Stanisław Sirojć – Dyrektor Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego”,
Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Okręgowego
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Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Władysław
Iwanyniuk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Okręgowy w Legnicy, Adam
Grabowiecki – Prezes Zarządu Grabon-Kruszywa Sp.
z o.o., Sławomir Sikora – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego im. św. Klemensa Hofbauera w Głogowie, Tomasz Charytanowicz – Prezes
Stowarzyszenia Witelonka, Anna Prus – I Zastępca
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy, Robert
Borzych – Kancelaria Brokerska w Legnicy, Jerzy Ciesiul – Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego Lions
Club Polska, Piotr Płaskoń – Prezydent Lions Club Silesia Legnica, Artur Szponarski – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy, Krystyna
Barcik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Mirosław Zembala – Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy,
Arkadiusz Baranowski – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Aleksy
Ignaczak – Prezes Zarządu „Angra-Kseromatic” Sp.
z o.o. w Legnicy, Bogusław Graboń – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., Zbigniew Bytnar – Członek Zarządu Pol-Miedź
Trans Sp. z o.o., Tadeusz Kruzel – Ordynator Oddziału
Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Mirosław Giedrojć – Komendant
Straży Miejskiej w Legnicy, bryg. mgr inż. Zdzisław
Sokół – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, ppłk Bartosz Ornatowski – Wojewódzki
Sztab Wojskowy we Wrocławiu, podinsp. Przemysław Laskowski – I Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Legnicy, mgr Halina Tamioła – Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Legnicy, mgr Grażyna Ciosmak – Dyrektor II
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, mgr Lucyna Huzarska – Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, mgr Dariusz
Wędzina – Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, dr Piotr Niemiec – Dyrektor V Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy,
mgr Tomasz Łabowicz – Dyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, mgr
Sławomir Mateja – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, Edward
Dobosz – były wieloletni Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy,
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Agnieszka Przybysz-Fijołek – przedstawiciel Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka
Pobożnego w Legnicy oraz Czesław Cielecki – przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy.
Po powitaniu gości Rektor PWSZ im. Witelona
w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski wygłosił przemówienie inauguracyjne, podsumowując dokonania
Uczelni w roku akademickim 2017/2018. Obszerne
fragmenty przedstawiamy w kolejnym artykule
po relacji z Inauguracji.
W kolejnym punkcie Sergiusz Kmiecik – Doradca
Społeczny Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosława Gowina – odczytał list Jarosława
Gowina z okazji inauguracji roku akademickiego.
W jego treści minister podkreślił, jak wyjątkowy
to rok akademicki. Przede wszystkim obchodzimy
w tym roku jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, a jednocześnie w życie wchodzi Konstytucja dla Nauki – reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Omawiając wprowadzane zmiany,
podkreślił, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe
wzrosną w przyszłym roku o 1350 mln zł. Dodatkowo uczelnie publiczne otrzymają obligacje skarbu
państwa wartości 3 mld zł. Od stycznia 2019 roku
ma rozpocząć się także proces podnoszenia wynagrodzeń dla pracowników polskich Uczelni, który
potrwa trzy lata.
Na zakończenie wystąpienia Sergiusz Kmiecik przekazał na ręce Rektora symboliczny czek
na 27 061 000 zł w obligacjach skarbowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne.
W kolejnym punkcie Kamil Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski – wręczył zasłużonym pracownikom Uczelni odznaczenia państwowe. Medal Złoty
za Długoletnią Służbę otrzymał mgr Jerzy Stefaniak – zastępca Kanclerza naszej Uczelni. Medale
Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali mgr Robert
Burba, mgr Andrzej Senko, mgr inż. Teodor Popiwczak i mgr Renata Reszewicz. Medal Brązowy za
Długoletnią Służbę odebrał mgr Przemysław Kulon.
Następnie Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Legnicy i Jerzy Stefaniak – wiceprzewodniczący
Społecznej Rady Programowo-Doradczej Oddziału TPD
w Legnicy udekorowali sztandar Uczelni Medalem
ciąg dalszy na str. 28
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im. dra Henryka Jordana. Odznaczenie nadał Zarząd
Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.
W kolejnym punkcie Rektor PWSZ im. Witelona
w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski wręczył najwyższe wyróżnienie Uczelni – „Laur Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” prof. dr.
hab. inż. Jerzemu Janowi Pietkiewiczowi – Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Doktor Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów odczytała nazwiska osób, którym
nadano Tytuł Honorowy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Decyzją Senatu
Tytuł Honorowy I stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” i medal złoty otrzymali: prof. dr hab. Nadiya
Skotna, mgr Dorota Lambert, inż. Jarosław Szapował
i dr Bogumiła Wątorek.
Decyzją Senatu Tytuł Honorowy II stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy” i medal srebrny otrzymali:
dr docent Yurij Vovk, dr n. med. Jolanta Bielawska,
mgr Tomasz Charytanowicz, mgr Renata Hołowiak,
mgr Beata Huszczo, mgr Aneta Kasza, mgr Jacek
Kiełb, dr hab. inż. Wojciech Kordecki, dr hab. n. med.
Krzysztof Małyszczak, Dorota Polakiewicz, lic. Kamila
Sobecka, mgr Aldona Sondej, mgr inż. Józef Wąsik,
prof. dr hab. Robert Wiszniowski oraz dr n. med.
Joanna Żółtańska.
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła szereg zmian. Między innymi dobiegła końca
praca osób w Konwencie Uczelni. Z tej okazji profesor Ryszard K. Pisarski wręczył podziękowania
za pracę w Konwencie PWSZ im. Witelona w Legnicy. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Zbigniew
Mróz – Prezes Zarządu LPWiK S.A., Zbigniew Bytnar – członek Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.,
Witold Idczak – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Legnicy, Piotr Milczanowski – Prezes Miedziowego Centrum Zdrowia S.A., Janusz
Prus – Prezes PPH VITBIS Sp z o.o. oraz Tadeusz
Krzakowski – Prezydenta Miasta Legnicy.
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz przedstawił
informację o przyznaniu nagród JM Rektora PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Za działalność na rzecz
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Uczelni w roku akademickim 2017/2018 nagrodę Rektora otrzymało 58 nauczycieli akademickich. W tym
7 nagrody indywidualne I stopnia, 9 nagrody indywidualne II stopnia, 6 nagrody zespołowe I stopnia
oraz 36 nagrody zespołowe II stopnia.
Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2017/2018 nagrodę Rektora przyznano także 38
pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi. Wręczenie dyplomów odbyło się po uroczystości
Inauguracji podczas spotkania z władzami Uczelni.

Następnie wręczono nagrody absolwentom, którzy
w roku akademickim 2017/2018 ukończyli naukę
i uzyskali najwyższą średnią ocen – „Najlepszy Dyplom
Roku”. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kurczyńska – Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, ostateczny wynik studiów – 4,90;
Kinga Alicja Zawadzka – Zarządzanie, Wydział Nauk
Technicznych i Ekonomicznych, ostateczny wynik
studiów 4,94 oraz Dorota Elżbieta Fiedur – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych, ostateczny wynik studiów 4,99.
Dyplomy i nagrody pieniężne wręczyli dr Tadeusz
Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i mgr Jerzy Stefaniak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – fundatorzy nagród finansowych.
Podczas tegorocznej inaugracji wręczono po raz
pierwszy nagrody studentom – laureatom konkursu
„Najaktywniejszy student – Santander Universidades” organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz Fundację
Santander „za realizację przedsięwzięć oraz indywidualne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
kulturalnej i społecznej”. I miejsce i Nagrodę Santander Universidades otrzymała Barbara Barczyńska
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
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studiująca Ratownictwo medyczne i Pielęgniarstwo.
Wyróżnienia oraz tytuł „Najaktywniejszy student – Santander Universidades” otrzymali: Katarzyna Zerka – Filologia, Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych; Paulina Balińska – Fizjoterapia,
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej; Paulina Jezierska – Filologia, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych; Monika Krause – Filologia,
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych; Karina
Balicka – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk
Społecznych i Humanistycznych; Matylda Dąbrowska
– Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej oraz Adam Lemiszka – Informatyka, Wydział
Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Dyplomy
i nagrody wyróżnionym studentom wręczyli Marcin
Gniot – Dyrektor I oddziału Banku Santander w Legnicy i mgr Robert Burba – Kanclerz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas
na najważniejsze wydarzenie tego dnia – Immatrykulację studentów I roku. Prorektor ds. Dydaktyki
i Studentów dr Helena Babiuch oraz JM Rektor PWSZ
im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski
zaprosili studentów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymali najwięcej punktów. Uroczyste
ślubowanie złożyli: Elżbieta Klińska – Pedagogika,
Agnieszka Stelmaszewska – Finanse rachunkowość
i podatki, Izabela Czerniawska – Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Kamila Trocha – Fizjoterapia, Marek
Oflus – Finanse rachunkowość i podatki, Sylwia
Malik – Fizjoterapia, Andrzej Lech – Informatyka, Wiktoria Nowak – Prawo, Kamila Antonik – Zarządzanie,
Anna Oflus – Finanse rachunkowość i podatki, Sandra
Onufrowicz – Pielęgniarstwo, Anna Grygoś – Prawo,
Oskar Jemioło – Filologia, Jadwiga Data – Pedagogika, Mateusz Olszewski – Zarządzanie i inżynieria
produkcji, Piotr Piłat – Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Mariusz Hermaszuk – Administracja, Kamil Maciuszek – Informatyka, Mateusz Berger – Ratownictwo
medyczne, Michał Wojtowicz – Administracja oraz
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Patryk Macura – Zarządzanie i inżynieria produkcji.
W imieniu studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy wystąpił Jonatan Kołodziejczyk. Powitał on nowe
koleżanki i kolegów wśród żaków oraz zadeklarował
pomoc, szczególnie w pierwszych miesiącach studiów.
Zachęcił także do aktywności nie tylko w nauce,
ale także w działalności samorządu, kół naukowych
i akcjach społecznych.
Następnie wręczono indeksy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Otrzymali je: Danuta Grosman,
Halina Grońska i Teresa Bełzka. Indeksy wręczali Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch
oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof.
Ryszard K. Pisarski.
Po tych uroczystych chwilach Chór Szkolny „Cantus” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Legnicy pod dyrekcją Łukasza Kłosa
odśpiewał Hymn „Gaude Mater Polonia”.
Jego Magnificencja Rektor PWSZ im. Witelona
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski ogłosił oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2018/2019
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
„Gaudeamus Igitur” odśpiewany przez Chór
Szkolny „Cantus” poprzedził wykład inauguracyjny.
W tym roku nosił on tytuł „Iwan Franko – ukraiński
geniusz z ziemi galicyjskiej”, a wygłosiła go prof. dr
hab. Nadiya Skotna – Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
na Ukrainie
Na zakończenie Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch odczytała listy gratulacyjne
przekazane z okazji Inauguracji Roku Akademickiego
2018/2019. Chór Szkolny „Cantus” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy pod dyrekcją Łukasza Kłosa wykonał utwór
z repertuaru grupy Queen „I want to break free”.
Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard
K. Pisarski podziękował wszystkim za przybycie
i zaprosił na spotkanie z władzami Uczelni.

sprawozdanie Rektora
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Podsumowanie roku akademickiego
2017/2018
Tradycyjnie już podczas inauguracji nowego roku
akademickiego Rektor podczas przemówienia przedstawia sprawozdanie z działalności Uczelni w poprzednim roku. Tak również stało się podczas inauguracji
roku akademickiego 2018/2019. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski
zaprezentował dokonania Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Oto najważniejsze
przekazane informacje.
W minionym roku akademickim nie zmieniły się
władze Uczelni. Jej pracami kierował Rektor – prof. dr
hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów – dr Helena Babiuch i Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż.
Jerzy J. Pietkiewicz, a także Kanclerz – mgr Robert
Burba i Z-ca Kanclerza – mgr Jerzy Stefaniak. Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych kierował
Dziekan – dr Karol Rusin wraz z Prodziekanami – dr
Wioletą Drzystek i dr Agnieszką Kos. Wydziałem Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Dziekan – dr n. med.
Jarosław Goldman (do 31.12.2017 r.) i dr Monika
Wierzbicka (od 10.02.2018 r.), prodziekanami byli mgr
Danuta Wałęga-Szych (do 15.01.2018 r.) oraz dr. n.
med. Joanna Żółtańska (od 05.02.2018 r.). Wydziałem
Nauk Technicznych i Ekonomicznych kierowała Dziekan – dr inż. Renata Gnitecka oraz Prodziekani – dr
Bogumiła Wątorek (do 8.05.2018 r.), dr Przemysław
Siudak (od 21.05.2018 r.) oraz mgr inż. Piotr Nadybski.
W pozostałych jednostkach administracyjnych
nie następowały zmiany.
Liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę według stanu na dzień 30 czerwca
2018 r. wynosiła 187 osób. W tym na Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych – 67, na Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 62, a na Wydziale
Nauk Technicznych i Ekonomicznych – 58. Ogólna
liczba profesorów i doktorów habilitowanych wynosiła
36, a ogólna liczba doktorów 81. Kadra dydaktyczna
wynosiła 169,3 etatów kalkulacyjnych.
W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
zatrudniono 34 nauczycieli, rozwiązano umowę
o pracę z 34 nauczycielami.

Liczba pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi według stanu na dzień 10 lipca 2018 r.
wynosiła 101 osób (98,92 etatów kalkulacyjnych).
W trakcie roku akademickiego 2017/2018 zawarto
cztery nowe umowy o pracę oraz rozwiązano jedną
umowę o pracę (na mocy porozumienia stron).

Sekcja ds. Osobowych sporządziła ok. 69 umów
cywilnoprawnych na zajęcia dydaktyczne i zajęcia
praktyczne. W okresie od lipca 2017 r. do czerwca
2018 r. do programu kadrowo-płacowego wprowadzono dane i sporządzono dokumenty zgłoszeniowe
dla ponad 380 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, między innymi na praktyki studenckie.
Skierowano i rozliczono ok. 53 szkoleń pracowników
Uczelni.
W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Uczelnia współpracowała z: basenem
„Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy,
kinami Helios w Legnicy i w Lubinie, Aquaparkiem

sprawozdanie Rektora
Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A., Benefit Systems S.A. – Karta
Multisport, Parkiem Rozrywki „Play City”, salami
zabaw: „Kinderplaneta” oraz „Mrowisko”. Ponadto
nawiązano współpracę z firmą Brand Media Jarosław
Szapował i zakupiono vouchery do Składnicy Szyfrów,
a także dofinansowano zakup biletów na koncerty
podczas Juwenaliów.

W maju br. zorganizowano 9-dniową wycieczkę
do Chin dla 44 osób. W czerwcu zostały zakupione
bilety na Letnie Spotkania Kabaretowe „Ściernisko”
w Miłogostowicach oraz zakupiono bilety na występ
Piotra Bałtroczyka. Ponadto zostało przyznane dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów oraz dzieci pracowników na łączną kwotę
481.890 zł. W ramach ZFSS w miesiącu lipcu 2018 r.
zorganizowano kolonię dla dzieci pracowników w Dąbkach, a w sierpniu 2-dniową wycieczkę na Tropical
Islands dla pracowników i ich rodzin.
W związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym została przyznana pomoc
finansowa dla 292 osób na łączną kwotę 286.480
zł brutto. Ponadto w roku akademickim 2017/2018
(do dnia 10 lipca 2018 r.) Komisja Socjalna rozpatrzyła
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33 wnioski o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 258.500 zł oraz zaproponowała
przyznanie 11 zapomóg na łączną kwotę 18.000 zł.
W roku akademickim 2017/2018 prowadzono
kształcenie na szesnastu kierunkach studiów: Wydział
Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadził
następujące kierunki i specjalności – Administracja:
administracja jednostek publicznych, Bezpieczeństwo
wewnętrzne pierwszego stopnia: administrowanie
i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego,
służby mundurowe w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie; Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia:
administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
Pedagogika pierwszego stopnia: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie, Pedagogika
drugiego stopnia: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne, resocjalizacja
z interwencją kryzysową; Filologia – filologia angielska; na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,
finanse i inwestycje przedsiębiorstw, zarządzanie
i innowacje w przedsiębiorstwie; Finanse, rachunkowość i podatki – finanse podmiotów gospodarczych,
rachunkowość i podatki; Informatyka – systemy i sieci
komputerowe, grafika komputerowa, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych; Inżynieria testowa – testowanie własności mechanicznych,
Zarządzanie – zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie i inżynieria
produkcji – logistyka w przedsiębiorstwie, sterowanie systemami przemysłowymi, inżynieria motoryzacyjna, zarządzanie energią i inżynieria energetyczna,
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:
Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia
oraz Dietetyka – dietetyka kliniczna.
Podjęte w roku akademickim 2017/2018 starania Uczelni o uruchomienie nowych kierunków
studiów: Prawo – jednolite studia magisterskie, Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia oraz Coaching
zdrowego stylu życia – studia pierwszego stopnia
zakończyły się sukcesem. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 5 lipca 2018 r. wydał
decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Społecznych
i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów
magisterskich o profilu praktycznym na kierunku
Prawo. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej decyzje zostały wydane: dla kierunku Coaching
zdrowego stylu życia w dniu 25 lipca 2018 r. oraz dla
kierunku Pielęgniarstwo w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Ponadto Uczelnia złożyła wniosek o uruchomienie
na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
kierunku studiów Logistyka i transport – studia
pierwszego stopnia.
Według stanu na dzień 30 listopada 2017 r., w roku
akademickim 2017/2018 na Uczelni studiowało ogółem 2721 studentów, w tym na studiach stacjonarnych
1707, a na niestacjonarnych 1023.
ciąg dalszy na str. 32
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Podsumowanie roku akademickiego...
W okresie od 1 października 2017 r. do 18 lipca
2018 r. status absolwenta PWSZ im. Witelona w Legnicy uzyskało 740 studentów.
W minionym roku akademickim z listy studentów
zostało skreślonych 585 studentów z powodu niezaliczenia sesji egzaminacyjnej, nieuiszczenia opłat związanych
ze studiowaniem lub z powodu rezygnacji z nauki.
W miesiącach czerwiec – wrzesień 2018 r. Uczelnia
przeprowadziła rekrutację na studia na rok akademicki 2018/2019. Postępowanie rekrutacyjne, podobnie
jak w ubiegłych latach, miało charakter konkursowy
i było prowadzone w formie elektronicznej. Podstawą
przyjęcia na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie były punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za wybrane przedmioty, z których
zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub
egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury
Międzynarodowej.
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia
było ukończenie co najmniej studiów pierwszego
stopnia na określonym kierunku oraz lista rankingowa ustalona przez komisje rekrutacyjne, według
zasad wskazanych przez Senat Uczelni.
Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia
odbywała się w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. W tym terminie zarejestrowało się 1154
kandydatów, z czego na studia stacjonarne 760 osób,
na niestacjonarne 394 osoby. Od 6 do 8 sierpnia
2018 r. wydziałowe komisje rekrutacyjne przyjmowały dokumenty od kandydatów. W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostały ogłoszone listy osób przyjętych
na I rok studiów.
Rekrutacja uzupełniająca odbywała się w terminie
od 9 sierpnia do 25 września 2018 r. Ogłoszenie
wyników nastąpiło 28 września 2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy, realizując zalecenia Polskiej Komisji Akre-
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dytacyjnej w zakresie samodzielnego przygotowywania prac dyplomowych przez studentów, zwiększyła
liczbę prac sprawdzanych w systemie Plagiat.pl. Oznacza to, że w roku akademickim 2017/2018 kontrola
antyplagiatowa objęła prawie 100% prac tegorocznych
absolwentów.
Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się pracownik Sekcji ds. Praktyk Studenckich we współpracy
z opiekunami praktyk. Opiekun praktyk odpowiada
za przygotowanie studentów do realizacji praktyk oraz
za szczegółowe programy praktyki. Wybór miejsca
praktyki należy do studenta: indywidualnie poszukuje
zakładu albo korzysta z bazy Uczelni. Najczęściej
praktyki odbywają się w firmach na terenie województwa dolnośląskiego. Organizację praktyk ułatwiają
podpisane przez Uczelnię porozumienia z firmami.
Uczelnia ponosi koszty związane z organizacją praktyk, tj. uiszcza wynagrodzenie za opiekę i naukę studentów na praktyce w zakładach opieki zdrowotnej,
zakładach gastronomicznych oraz placówkach oświatowych. Dotyczy to studentów studiów pierwszego
stopnia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo
medyczne, Dietetyka, Fizjoterapia, a także Pedagogika pierwszego i drugiego stopnia na specjalności
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Od 2016 r. Uczelnia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych. Celem projektu jest przeprowadzenie
pilotażowych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym.
W dniu 24 listopada 2017 r. zakończyła się procedura oceniania 33 nauczycieli akademickich wytypowanych do okresowej oceny w roku akademickim
2016/2017. Komisja w przypadku jednej osoby zleciła
ponowną ocenę w roku akademickim 2017/2018,
natomiast pozostali nauczyciele dydaktyczni zostali

relacje
ocenieni pozytywnie. Ocena dokonana została na podstawie Uchwały nr V/32 Senatu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
16 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur dotyczących
oceny nauczycieli akademickich.
Liczba ocen pracowników dydaktycznych przeprowadzonych na poszczególnych wydziałach przedstawiała się następująco: Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych – 12 osób, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 12 osób, Wydział Nauk
Technicznych i Ekonomicznych – 9 osób.
Środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną w roku akademickim 2017/2018 wynosiły
3 900 000 zł. Kwota ta została rozdysponowana
na następujące świadczenia przyznawane studentom:
stypendia socjalne – 2 280 000 zł, stypendia specjalne
dla osób niepełnosprawnych – 300 000 zł, stypendia
rektora dla najlepszych studentów – 1 280 000 zł,
zapomogi – 40 000 zł.
Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W roku
akademickim 2017/2018 kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie studenta zostało ustalone
na poziomie 1043,90 zł netto miesięcznie. Wysokość
stypendium socjalnego zależnie od dochodów wynosiła:
I próg – dochody do 250 zł – stypendium 700 zł, II
próg – dochody 250–400 zł – stypendium 650 zł, III
próg – dochody 400–550 zł – stypendium 600 zł, IV
próg – dochody 550–700 zł – stypendium 500 zł oraz
V próg – dochody 700–1043,90 zł – stypendium 450 zł.
Studenci studiów stacjonarnych mogli ubiegać
się o przyznanie zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie. Wysokość zwiększenia stypendium
socjalnego wynosiła 350 zł.
Stypendium dla niepełnosprawnych może otrzymać
student posiadający orzeczenie właściwego organu
stwierdzającego jego niepełnosprawność. Stypendia
przyznane zostały w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności: I stopień niepełnosprawności (znaczny) stypendium w wysokości 500 zł,
II stopień niepełnosprawności (umiarkowany) stypendium w wysokości 400 zł, III stopień niepełnosprawności (lekki) stypendium w wysokości 300 zł.
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W roku akademickim 2017/2018 zostało przyznanych 21 zapomóg w różnych wysokościach. Minimalna
wysokość zapomogi wynosiła 200 zł, a maksymalna
1000 zł.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej
niż 10% studentów każdego kierunku. Lista rankingowa najlepszych studentów danego kierunku studiów sporządzana jest na podstawie uzyskanej przez
studenta sumy punktów za średnią ocen, wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za osiągnięcia naukowe
i artystyczne. Stypendia rektora dla najlepszych studentów zostały przyznane w następujących progach:
próg I – powyżej 52,0 punktów – stypendium w wysokości 650 zł, próg II – od 49,1 do 52,0 punktów – stypendium w wysokości 600 zł, próg III – od 46,1
do 49,0 punktów – stypendium w wysokości 550 zł,
próg IV – od 43,1 do 46,0 punktów – stypendium
w wysokości 500 zł, próg V – od 40,0 do 43,0 punktów – stypendium w wysokości 450 zł.
W roku sprawozdawczym studenci Uczelni otrzymali 762 świadczenia pomocy materialnej na łączną
kwotę 3 639 000,00 zł.
Zarządzeniem 52/17 z dnia 30 października 2017 r.
Rektor zaktualizował wewnętrzny system zapewnienia
jakości kształcenia, a Zarządzeniem Nr 53/17 z dnia
30 października 2018 r. – procedury dotyczące jakości kształcenia.
System jakości kształcenia odnosi się do wszystkich
etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia, osiąganych przez studenta
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także
wnioski z analizy monitorowania losów zawodowych
swoich absolwentów. Wewnętrzny system zapewniania
jakości kształcenia zawiera zasady oraz najważniejsze uwarunkowania, procedury i wytyczne kreowania wysokiej kultury jakości kształcenia, zarówno
na wydziałach, jak i na poziomie Uczelni.
Jako najważniejsze zadania w zakresie jakości
kształcenia na rok akademicki 2017/2018 w Uczelni
przyjęto: ewaluację jakości sylabusów, dokonanie
oceny skuteczności wewnętrznego systemu jakości
kształcenia, przeprowadzenia badań ankietowych
ciąg dalszy na str. 33
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Podsumowanie roku akademickiego...
wśród studentów w zakresie satysfakcji ze studiowanego kierunku oraz badania potrzeb i oczekiwań,
a także ankiety absolwentów.
W listopadzie 2017 r. zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród absolwentów Uczelni z roku
akademickiego 2016/2017 dotyczące ich pracy zawodowej lub kontynuowania kształcenia. Wzór ankiety
został ustalony z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości
Kształcenia. W badaniu ankietowym wzięło udział
321 absolwentów.
Monitorowanie kadry dydaktycznej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia odbywa się m.in.
poprzez hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez nauczycieli akademickich i osoby nie będące
nauczycielami akademickimi. Hospitacje były przeprowadzane przez dziekanów lub osoby przez nich
wyznaczone. Łącznie w roku akademickim 2017/2018
przeprowadzono 39 hospitacji.
W minionym roku akademickim Polska Komisja
Akredytacyjna wizytowała kierunek Finanse, rachunkowość i podatki prowadzony na Wydziale Nauk
Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona
w Legnicy. Wizytacja odbyła się w dniach 10  –11 marca
2018 r. W trakcie wizytacji członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbyli spotkania z władzami Uczelni
i Wydziału, rozmawiali z pracownikami Wydziału
i studentami, szczegółowo zapoznali się z systemem
jakości kształcenia, sprawdzili losowo wybrane prace
dyplomowe, zaliczeniowe oraz dokumentację przebiegu studiów, w tym teczki studentów i akta osobowe
pracowników. Zwiedzili bazę dydaktyczną Uczelni oraz
zapoznali się z księgozbiorem biblioteki.
Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej w przesłanym w miesiącu lipcu Raporcie z wizytacji kierunku
Finanse, rachunkowość i podatki zaproponowali pozytywną ocenę jakości kształcenia na prowadzonym
kierunku.
W roku sprawozdawczym opiece Pełnomocnika
Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych podlegało
ponad 70 studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności i z niepełnosprawnością biologiczną. Biuro
Pełnomocnika prowadziło indywidualne konsultacje

cd. ze str. 33

ze studentami niepełnosprawnymi i opiniowało ich
wnioski w zakresie dostosowania formy oraz czasu
egzaminów i zaliczeń do indywidualnych możliwości studentów niepełnosprawnych, a także oferowało
pomoc w uzyskaniu zgody na indywidualną organizację zajęć. Dużym zainteresowaniem studentów cieszyły
się bezpłatne, profesjonalne konsultacje z pedagogiem
i psychologiem odbywające się na Uczelni, w łącznej
liczbie 80 godzin. Odbywały się również indywidualne
konsultacje Pełnomocnika i Zespołu Biura ze studentami niepełnosprawnymi w wymiarze ok. 120 godz.
W ramach wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami Komisja ds. Studentów Niepełnosprawnych przyznawała wsparcie
w formie: asystenta studenta niepełnosprawnego,
uzupełniających zajęć z języków obcych, udostępnienia
laptopa lub tabletu.
Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych
wspólnie z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego
pod honorowym patronatem Starosty jaworskiego
zorganizował konferencję pt. „Studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
w powiecie jaworskim – w środowisku innowacyjnym i przedsiębiorczym”, która odbyła się w dniach
11–12 maja br. w Jaworze i Muchowie przy udziale
przedstawicieli 10 organizacji i kół naukowych działających na Uczelni.
W ramach współpracy z Biblioteką uczelnianą
zorganizowano spotkanie autorskie z poezją Pauli
Nowak – niepełnosprawnej studentki kierunku Pedagogika oraz zajęcia warsztatowe dla dwóch grup studentów dotyczące możliwości wykorzystania sprzętu
przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnościami, a także zakupiono dla Biblioteki uczelnianej
najnowszą wersję oprogramowania systemu bibliotecznego zawierającego udogodnienia dla osób słabowidzących.
Przy wsparciu Samorządowej Rady Studentów
Niepełnosprawnych „Laborum” zorganizowano pięć
spotkań dla studentów zainteresowanych wymianą
doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych.
Niepełnosprawni studenci Uczelni uczestniczyli
w konferencjach i spotkaniach organizowanych
przez inne uczelnie i organizacje studenckie, m.in.:
Seminarium Naukowe „200 – lecie języka migowego
w Polsce”, które odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 5 grudnia 2017 r., XV Ogólnopolskie
Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych nt. „START
do kariery”, organizowane w terminie 13 –15 lipca
br. w Krakowie przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH.
Biuro zorganizowało II edycję wystawy „Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
uczelnią bez barier” oraz zainicjowało i sfinansowało publikację „Edukacja i praca osób z ograniczoną
sprawnością”.
Sfinansowano również prace remontowe w Domu
Studenta, które miały na celu poprawę dostosowania
akademika do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
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Targi Edukacji i Pracy
w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy
Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 16 października bieżącego roku zorganizował
Targi Edukacji i Pracy pn. „Bądź
architektem swojego szczęścia”. Organizatorami wydarzenia, które odbywało się
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
były Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Legnicy oraz Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
w Legnicy.
Celem targów była pomoc młodzieży ostatnich
klas w zdobyciu cennych informacji i wskazówek
przed wyborem ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do przemyślanego i skutecznego wejścia
na rynek pracy. Tym samym targi stanowiły
cenne źródło informacji dla osób poszukujących
zatrudnia na temat aktywizacji zawodowej czy
rozwijania własnych kompetencji zawodowych.
Zainteresowani podjęciem nauki mogli skorzystać z oferty Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kolejny
rok akademicki. Nasza Uczelnia przedstawiła
warunki studiowania oraz szczegółowe informacje na temat oferowanych kierunków kształcenia.
Stoisko naszej Uczelni było jednym z najbardziej
obleganych przez uczniów miejsc w czasie targów.
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Targi Edukacyjno-Zawodowe w Złotoryi
Pa ń s t w o w a
Wy ż sza Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy
16 października bieżącego roku wzięła udział
Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanych w Zespole Szkól
Zawodowych im. mjra
H. Sucharskiego w Złotoryi. Targi zorganizowano
w ramach dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Patronat honorowy nad X Ogólnopolskim Tygodniem Kariery objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Patronat honorowy nad Targami objął
starosta złotoryjski Ryszard Raszkiewicz.
Organizatorzy, przygotowując targi, chcieli
pomóc młodzieży w zdobyciu cennych informacji
i wskazówek przed wyborem ścieżki edukacyjnozawodowej oraz przygotować do wejścia na rynek
pracy. Uczniowie mieli zatem okazję zapoznać się
z ofertą instytucji rynku pracy, skorzystać z ofert
pracodawców, jak i z indywidualnych konsultacji
z doradcami zawodowymi. Młodzież miała okazję
zapoznać się z propozycjami rynku pracy i dalszego
kształcenia, a także brała udział w „Alei Odkrywania Talentów”. Były to specjalnie przygotowane
stanowiska, na których można było spróbować
swoich sił, wykonując np. zadania manualne lub
wziąć udział w profesjonalnych testach doradczych
i poznać swoje predyspozycje zawodowe.
Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawiali
odwiedzającym ofertę edukacyjną – studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
Młodzież odwiedzająca stoisko naszej Uczelni
uzyskała niezbędne informacje na temat pomocy
materialnej dla studentów, perspektyw zatrudnienia
po ukończeniu kształcenia.

wydarzenia

37

®

Zapraszamy na uroczystości
wręczenia dyplomów
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza absolwentów
Uczelni z roku akademickiego 2017/2018 na uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
Dzień promocji absolwentów uczelni jest dniem wyjątkowym. To dzień, w którym
radość miesza się z nostalgią, a duma i satysfakcja z osiągniętego sukcesu splatają się
ze wzruszeniem, jakie towarzyszy zakończeniu pewnego etapu życia – tych kilku lat,
które zmuszały co prawda do wytężonej pracy, ale i nie skąpiły przyjemności właściwych
stanowi studenckiemu.

16 listopada – uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

9 listopada – uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

23 listopada – uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
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Otrzęsiny studentów
PWSZ im. Witelona w Legnicy
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzorem lat ubiegłych
zorganizowała Otrzęsiny dla studentów pierwszego roku.
Impreza, która miała na celu powitać studentów pierwszego
roku w murach naszej Uczelni, odbyła się 18 października 2018
roku w Sky Clubie w Legnicy. Głównym elementem zabaw było
karaoke z nagrodami oraz dyskoteka.

student po godzinach
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Studenci naszej Uczelni
na warsztatach w Miśni
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
w dniach 12 –18 sierpnia bieżącego roku gościli w naszej partnerskiej Uczelni
w Niemczech – Hochschule Meissen na Letnim Fakultecie Miśnia 2018 „Przyszłość Europy”.
Naszą Uczelnię pod opieką dra Pawła Kobesa, nauczyciela akademickiego
z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, reprezentowali: Karina Balicka
– Bezpieczeństwo wewnętrzne, Patryk Borkowski – Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Patryk Czaus – Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień, Jarosław Dwojak – Inżynieria testowa, Dorota Fuks – Administracja/40+, Szymon Janiec – Bezpieczeństwo
wewnętrzne II stopień, Kamil Kliszowski – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Jonathan
Kołodziejczyk – Fizjoterapia, Agata Mikołajów – Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Arkadiusz Muszyński – Administracja/40+, Magdalena Podhajska – Inżynieria
testowa, Bogusława Podwika – Zarządzanie/40+, Radosław Reichan –Bezpieczeństwo wewnętrzne, Piotr Tsekhanowitch – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Joanna
Wit – Zarządzanie/40+.
Do niewielkiego, lecz urokliwego miasteczka w Saksonii przybyło 200 studentów
z czterech krajów: Niemiec, Polski, Czech oraz Ukrainy. Nasi studenci przysłuchiwali się i uczestniczyli w interesujących wykładach i panelach dyskusyjnych
dotyczących współpracy krajów uczestniczących w fakultecie.
Po dawce wiedzy z zakresu współpracy transgranicznej policji, samorządów,
oświaty czy polityki fiskalnej i prawa administracyjnego organizatorzy zaprezentowali uroki saksońskiej architektury i przyrody.
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nowe zasady

Warunki i tryb kierowania przez Uczelnię
studentów za granicę
Jak już informowaliśmy, Senat Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął
uchwałę w sprawie warunków i trybu kierowania
przez Uczelnię za granicę studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz przyjmowania studentów zagranicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Poniżej prezentujemy najważniejsze
postanowienia tego dokumentu.
Uchwała określa warunki i tryb kierowania przez
Uczelnię za granicę studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach
Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER), na podstawie
innych niż wymienione w pkt. 1 umów zawieranych
z podmiotami zagranicznymi, odnośnie wyjazdów

w Legnicy, Uczelni zagranicznej – rozumie się przez
to uczelnię przyjmującą, z którą PWSZ im Witelona
w Legnicy zawarła umowę międzyinstytucjonalną,
PO WER – rozumie się przez to Program Operacyjny
Wiedza Edukacja i Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa
wyższego między krajami programu – rozumie się
przez to mobilność studentów do 28 krajów UE oraz
4 krajów spoza Unii Europejskiej. Więcej informacji
na stronie www.erasmusplus.org.pl, Erasmus+ dla
projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego miedzy krajami partnerskimi – rozumie
się przez to mobilność studentów do krajów spoza
Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie www.
erasmusplus.org.pl.

indywidualnych sponsorowanych z innych źródeł oraz
przyjmowania studentów zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy: w ramach Programu Erasmus+, jako „free
movers”.
Ilekroć w uchwale jest mowa o: Studencie – rozumie się przez to osobę studiującą w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, Kandydacie – rozumie się przez to studenta, który złożył w przepisowym terminie wymagane dokumenty,
Absolwencie – rozumie się osobę, która w momencie postępowania kwalifikacyjnego jest studentem,
Beneficjencie – rozumie się studenta lub absolwenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy oraz studenta z uczelni zagranicznej, który
otrzymał stypendium, Uczelni macierzystej, Uczelni,
PWSZ im. Witelona w Legnicy – rozumie się przez
to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona

Do zadań Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą należy:
udostępnianie formularzy i udzielanie wszelkich informacji dotyczących wyjazdu studentów za granicę
oraz przyjazdów studentów z zagranicy, gromadzenie
i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie korespondencji z uczelnią zagraniczną.
Wyjazdy studentów na studia zagraniczne
w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego
między krajami programu mogą być realizowane
wyłącznie w uczelniach zagranicznych, które posiadają ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego
(ECHE – Erasmus Charter for Higher Education)
oraz zawarły z Uczelnią umowę międzyinstytucjonalną
pozwalającą na wyjazdy studentów na studia. Lista
uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ im. Witelona
współpracuje, dostępna jest na stronie internetowej
Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (www.bw.pwsz.
legnica.edu.pl).

nowe zasady
Wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach
programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego miedzy krajami partnerskim mogą być realizowane z uczelniami
zagranicznymi, które posiadają akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej, ponadto
zawarły umowę międzyinstytucjonalną z Uczelnią
pozwalającą na wyjazdy studentów na studia. Lista
uczelni zagranicznych (kraje partnerskie), z którymi
współpracuje PWSZ im. Witelona w Legnicy, dostępna
jest na stronie internetowej Sekcji ds. Współpracy
z Zagranicą (www.bw.pwsz.legnica.edu.pl).
Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być
rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 czerwca danego
roku i 30 września następnego roku i nie może
być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż dwa semestry tego samego roku akademickiego (maksymalnie
12 miesięcy). Do okresu pobytu nie wlicza się czasu
ewentualnego przygotowania językowego.
Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+
wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów
stacjonarnych (full time).
Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można
zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu
na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy
na każdym stopniu studiów (I, II), a na studiach
jednolitych nie więcej niż 24 miesiące. W każdym
przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student
przebywał w przeszłości jako stypendysta programu
„Uczenie się przez całe życie” – Erasmus ze stypendium lub bez.
Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (uczelniach, miastach, krajach).
Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za
wyniki w nauce, inne), do których student nabył
prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
Student w czasie pobytu na studiach zagranicznych
nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
Wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne mogą
być realizowane w uczelniach zagranicznych, które
posiadają ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa
Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher
Education) oraz zawarły z Uczelnią umowę międzyinstytucjonalną pozwalającą na wyjazdy studentów
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na praktykę. Wyjazdy mogą być również realizowane
w przedsiębiorstwach/instytucjach mających siedzibę
w krajach uprawnionych do uczestnictwa w programie Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna
w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami
programu.
W przypadku wyjazdu na praktyki zagraniczne
w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego
między krajami partnerskim praktyki mogą być realizowane z uczelniami zagranicznymi, które posiadają
akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej, ponadto zawarły umowę międzyinstytucjonalną z Uczelnią pozwalającą na wyjazdy studentów
na praktykę.
Praktyka nie może być realizowana w instytucjach
Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.
Za znalezienie przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej odpowiada student ubiegający się o wyjazd.
Praktyka może być obowiązkową lub nieobowiązkową praktyką zawodową, gwarantującą nabycie
kompetencji związanych ze studiowanym kierunkiem
studiów na Uczelni.
Zrealizowanie praktyki w ramach programu Erasmus+ zwalnia studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy z obowiązku odbywania części obowiązkowej
praktyki zawodowej na terenie kraju.
Pobyt studenta na praktyce musi być rozpoczęty
i zakończony pomiędzy 1 czerwca danego roku i 30
września następnego roku i wynosi 2 miesiące.
Do okresu pobytu nie wlicza się czasu ewentualnego
przygotowania językowego.
Pobyt absolwentów (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) na praktyce zagranicznej
w programie Erasmus + wynosi 2 miesiące.
Wyjazd na praktykę zagraniczną dłuższy niż 2 miesiące jest możliwy z dofinansowaniem pod warunkiem, że Uczelnia będzie posiadała środki finansowe
na wypłatę stypendium w ramach programu Erasmus+ na dodatkowy okres odbywania praktyki za
granicą lub student przedłuży pobyt bez stypendium.
Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+
wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin
uzgodnionym z instytucja przyjmującą.
Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za
wyniki w nauce, inne), do których student nabył
prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
Student w czasie pobytu na praktyce zagranicznej
nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub
praktyki zagraniczne składają formularz zgłoszeniowy
w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w terminie:
Na studia: – I termin – do końca marca danego
roku (dotyczy programu Erasmus+ dla projektu:
mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu) oraz do 15 sierpnia
(dotyczy programu Erasmus+ dla projektu: mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między
ciąg dalszy na str. 44
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krajami partnerskimi), przy ubieganiu się o wyjazd
w semestrze zimowym lub letnim oraz rocznym, –
II termin – do połowy listopada danego roku (dotyczy programu Erasmus+ dla projektu: mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między
krajami programu i partnerskimi) przy ubieganiu się
o wyjazd w semestrze letnim; Na praktykę (dotyczy
programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i partnerskimi): – I termin – do końca
listopada danego roku, – II termin – do końca marca
następnego roku. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowego naboru kandydatów aż do wyczerpania limitu
miejsc.
Oceny kandydatów na wyjazd za granicę w celu
odbycia części studiów na uczelni zagranicznej lub
uczestnictwa w praktyce zawodowej w przedsiębiorstwie/instytucji dokonuje Komisja Kwalifikacyjna,
dalej zwana „Komisją”.
W skład Komisji wchodzą: Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą, zwany dalej „Prorektorem”, koordynator uczelniany Programu Erasmus+,
dziekani wydziałów lub ich przedstawiciele, lektor/
lektorzy języka obcego.
Przewodniczącym Komisji jest Prorektor, który
kieruje jej pracami. Komisja podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku jednakowej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.
Procedurze kwalifikacyjnej podlegają studenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich,
przy czym w przypadku studentów pierwszego stopnia
wyjazd na studia może nastąpić dopiero na drugim
roku, a w przypadku praktyki po pierwszym roku.
Podstawowe kryteria kwalifikacji kandydatów:
znajomość języka obcego, umożliwiająca odbywanie
studiów lub praktyki za granicą, średnia ocen powyżej
3,5 (w przypadku średniej ocen poniżej 3,5 – decyzje
o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Komisja),
rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym, w momencie zakończenia wyjazdu na studia lub/oraz praktykę
za granicę student nie przekroczy maksymalnego
łącznego okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce, który wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu
studiów (I,II), a na studiach jednolitych nie więcej
niż 24 miesiące.
Podstawowe kryteria kwalifikacji absolwentów
na praktykę zagraniczną w Programie Erasmus+:
w momencie kwalifikacji posiada status studenta,
w momencie wyjazdu jest absolwentem, czyli obronił
pracę dyplomową w PWSZ w Legnicy, obrona dyplomu
miała miejsce nie później niż 1 rok od planowanego
zakończenia realizacji praktyki zagranicznej, w momencie zakończenia praktyki zagranicznej absolwent
nie przekroczy maksymalnego łącznego okresu pobytu
na studiach oraz/lub praktyce, który wynosi 12 miesięcy
na każdym stopniu studiów (I,II), a na studiach jednolitych nie więcej niż 24 miesiące, udział w procesie
kwalifikacji przed złożeniem pracy dyplomowej, średnia
z dotychczas uzyskanych ocen powyżej 3,5.

cd. ze str. 43

Student, który przeszedł procedurę kwalifikacyjną,
zostaje o jej wyniku powiadomiony przez Przewodniczącego Komisji po zakończeniu posiedzenia.
Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
Lista podstawowa i rezerwowa osób zakwalifikowanych oraz lista osób niezakwalifikowanych będzie
dostępna do wglądu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.
Student ma prawo odwołania się od decyzji Komisji.
Odwołanie składa się do Rektora za pośrednictwem
Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni
od daty powiadomienia o wynikach procedury kwalifikacyjnej.

nowe zasady
Student, który przeszedł procedurę kwalifikacyjną,
otrzymuje pisemne powiadomienie o przyznaniu
stypendium. Wytyczne co do wysokości stypendiów
na każdy rok akademicki podaje Narodowa Agencja
Programu Erasmus+, na podstawie których ustalane są zasady finansowania wyjazdów dla: studentów na studia i praktykę finansowane z Programu
Erasmus+, studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę finansowane z PO WER,
studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę
finansowane z PO WER.
Zasady finansowania wyjazdów na dany rok akademicki określa Prorektor oraz koordynator uczelniany Programu Erasmus+ i są dostępne na stronie
internetowej Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą oraz
do wglądu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu na studia lub
praktykę, student musi złożyć podanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie
do 2 miesięcy przed planowanym wyjazdem.
Wyjazdy studentów są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w poniższej procedurze.

Do obowiązków studenta należy wykupienie właściwego ubezpieczenia na czas podróży oraz pobytu
w uczelni zagranicznej/przedsiębiorstwie/instytucji
od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków, dodatkowo należy wykupić ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.
Wyjazd na studia za granicę może zostać zrealizowany pod warunkiem, że student: złoży do Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą kompletny formularz
zgłoszeniowy, zostanie zakwalifikowany i wpisany
na listę podstawową, złoży wypełniony formularz aplikacyjny (Application Form) oraz wniosek o przyznanie
miejsca w akademiku uczelni zagranicznej do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą. Wzory formularzy
dostępne są na stronie internetowej uczelni partnerskiej, podpisze Learning Agreement for Studies –
before the mobility (Porozumienie o programie
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studiów – przed wyjazdem) – zawierane pomiędzy
studentem, uczelnią macierzystą oraz uczelnią partnerską, do której student wyjeżdża, podpisze Kartę
zaliczeń wraz z różnicami programowymi, ustaloną
pomiędzy studentem a Uczelnia macierzystą, podpisze
umowę o wyjazd na studia, wypełni obowiązkowy
test językowy – OLS (On-line Linguistic Support)
przed wyjazdem na studia, którego celem jest badanie przyrostu kompetencji językowych, przedstawi
dowód wykupienia ubezpieczenia oraz zaliczy semestr
poprzedzający wyjazd.
Na pisemny wniosek studenta wyjazd może zostać
przedłużony z 1 do 2 semestrów z zastrzeżeniem,
że: przedłużenie pobytu może mieć miejsce wyłącznie
w ramach tego samego roku akademickiego, wniosek o przedłużenie pobytu należy złożyć do Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą na miesiąc przed planowanym zakończeniem pobytu na studiach, student
otrzyma zgodę Uczelni macierzystej oraz uczelni partnerskiej, Uczelnia będzie posiadała środki finansowe
na wypłatę stypendium w ramach programu Erasmus+ na dodatkowy okres studiów za granicą lub
student przedłuży pobyt bez stypendium.
Student zobowiązany jest do zrealizowania programu studiów uzgodnionego przed wyjazdem
w Learning Agreement for Studies – before the mobility (Porozumienie o programie studiów – przed wyjazdem). Jeżeli w trakcie pobytu konieczne okaże się
dokonanie zmian w wyborze przedmiotów/modułów,
wtedy do 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć uczelni partnerskiej należy: skontaktować się z koordynatorem
wydziałowym, aby zmiany te zostały zaakceptowane,
wypełnić Learning Agreement for Studies – during
the mobility (Porozumienie o programie studiów –
podczas mobilności) – podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpis) koordynatora uczelni partnerskiej,
przesłać zmiany pocztą tradycyjną (2 kopie) do Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą, podpisać zmiany do karty
zaliczeń wraz z różnicami programowymi.
Po powrocie z uczelni partnerskiej student w celu
zaliczenia okresu studiów ma obowiązek: przekazać
dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej
określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
dostarczyć Transcript of Records – Learning Agreement for Studies after the mobility (Wykaz zaliczeń)
wraz z tłumaczeniem na język polski, rozliczyć się
ze stypendium zgodnie z umową o wyjazd na studia,
wypełnić indywidualny raport on-line EU, wezwanie
do złożenia raportu generowane jest automatycznie
przez system Mobility Tool+ po terminie zakończenia
wyjazdu, wypełnić obowiązkowy test językowy – OLS
(On-line Linguistic Support) po przyjeździe ze studiów
na stronie programu Erasmus+, dostarczyć sprawozdanie z pobytu, w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu.
Wszystkie powyższe dokumenty student ma dostarczyć do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.
Na podstawie Transcript of Records – Learning
Agreement for Studies after the mobility (Wykaz
zaliczeń) otrzymanego z uczelni zagranicznej student otrzymuje w Uczelni macierzystej kartę zaliczeń
okresu studiów odbywanych za granicą.
ciąg dalszy na str. 46
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Oceny uzyskane przez studenta w systemie ECTS
Grade należy interpretować następująco: A – 5,0;
B – 4,5; C – 4,0; D – 3,5; E – 3,0; F/FX – 2,0.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu/modułu,
wymienionego w Learning Agreement for Studies –
before the mobility lub Learning Agreement
for Studies – during the mobility student jest zobowiązany do zaliczenia go w Uczelni macierzystej,
chyba że koordynator wydziałowy wraz z dziekanem
wydziału podejmą inną decyzję.
Student, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS do zaliczenia semestru w uczelni zagranicznej, zobowiązany jest zaliczyć dodatkowy przedmiot/
moduł lub przedmioty/moduły w Uczelni macierzystej.
Wyjazd na praktykę zagraniczną może zostać zrealizowany pod warunkiem, że student: złoży do Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą kompletny formularz
zgłoszeniowy, zostanie zakwalifikowany i wpisany
na listę podstawową, podpisze Learning Agreement
for Traineeship – before the mobility (Porozumienie
o programie praktyk – przed wyjazdem) zawierane
pomiędzy studentem, Uczelnią macierzystą oraz
przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą, do której student wyjeżdża, podpisze umowę o wyjazd
na praktykę, wypełni obowiązkowy test językowy –
OLS (On-line Linguistic Support) przed wyjazdem
na studia, którego celem jest badanie przyrostu
kompetencji językowych, przedstawi dowód wykupienia ubezpieczenia oraz zaliczy semestr poprzedzający wyjazd.
Student zobowiązany jest do zrealizowania programu praktyki uzgodnionego przed wyjazdem
i określonego w Learning Agreement for Traineeship –
before the mobility. Jeżeli w trakcie pobytu konieczne
okaże się dokonanie zmian, wtedy do 2 tygodni od rozpoczęcia praktyki zagranicznej należy: skontaktować
się z koordynatorem wydziałowym, aby zmiany te
zostały zaakceptowane, wypełnić Learning Agreement
for Traineeship – during the mobility (Porozumienie
o programie praktyk – podczas mobilności), podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpis) opiekuna
praktyki w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej,
przesłać zmiany pocztą tradycyjną (2 kopie) do Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą.

cd. ze str. 45

Po powrocie z przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej student w celu zaliczenia okresu praktyki
ma obowiązek: przekazać dokument potwierdzający
pobyt w przedsiębiorstwie/instytucji zagranicznej
określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu
oraz zrealizowania programu praktyki wystawione
przez opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej wraz z oceną, tj. Learning Agreement
for Traineeship – after the mobility, rozliczyć się ze
stypendium zgodnie z umową o wyjazd na praktykę,
wypełnić indywidualny raport on-line EU, wezwanie
do złożenia raportu generowane jest automatycznie
przez system Mobility Tool+ po terminie zakończenia
wyjazdu, wypełnić obowiązkowy test językowy – OLS
(On-line Linguistic Support) po przyjeździe z praktyki, dostarczyć sprawozdanie z pobytu, w terminie
1 miesiąca od dnia powrotu.
Wszystkie powyższe dokumenty student ma dostarczyć do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.
Okres studiów/praktyki odbytych w ramach programu Erasmus+ uznawany jest za integralną część
studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
Studenci ubiegający się o wyjazd zagraniczny są
zobowiązani do przedłożenia podania o wyjazd za
granicę do Prorektora, po wcześniejszej akceptacji
dziekana wydziału.
Wyjazdy studentów realizowane są na podstawie
umów zawartych między uczelniami lub instytucjami
partnerskimi.
Dziekan wydziału, w stosunku do studenta wyjeżdżającego za granicę, którego wyjazd jest finansowany
z innych źródeł, określa formalności, jakie student
musi spełniać oraz dokumenty, jakie powinien złożyć,
aby uzyskać zgodę na wyjazd.
Przyjazdy studentów na studia do PWSZ im. Witelona w ramach programu Erasmus+ dla projektu:

nowe zasady
mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami zagranicznymi, które
posiadają ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa
Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) oraz zawarły z Uczelnią umowę międzyinstytucjonalną pozwalającą na przyjazdy studentów
na studia.
Przyjazdy studentów na studia do PWSZ im. Witelona w ramach programu Erasmus+ dla projektu:
mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami partnerskim mogą być realizowane z uczelniami zagranicznymi, które posiadają
akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej, ponadto zawarły umowę międzyinstytucjonalną z Uczelnią pozwalającą na przyjazdy studentów
na studia.
Studenci zagraniczni ubiegający się o przyjazd
do PWSZ im. Witelona w Legnicy na studia w ramach
programu Erasmus+ są zobowiązani w terminie do: –
31 maja (dotyczy programu Erasmus+ dla projektu:
mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu) oraz do 15 sierpnia
(dotyczy programu Erasmus+ dla projektu: mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między
krajami partnerskimi), przyjazd na studia w semestrze zimowym – 30 listopada (dotyczy programu
Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu
i partnerskimi),przyjazd na studia w semestrze letnim
do przesłania następujących dokumentów: Student
Application Form (Formularz zgłoszeniowy), Learning
Agreement for Studies – before the mobility (Porozumienie o programie studiów – przed wyjazdem),
Learning Agreement for Studies – during the mobility (Porozumienie o programie studiów – podczas
mobilności), jeżeli w trakcie pobytu konieczne okaże
się dokonanie zmian w wyborze przedmiotów/modułów, Accommodation Form – formularz zgłoszeniowy
o przyznanie miejsca w Domu Studenta, kopię paszportu lub/i dowodu osobistego, 2 zdjęcia (3,5x4,5 cm).
Po upływie terminu aplikowania na dany semestr
oraz po otrzymaniu wymaganych dokumentów i ich
zaakceptowania przez Koordynatora Uczelnianego
Programu Erasmus+ i Koordynatora Wydziałowego
ds. ECTS oraz Programu Erasmus+, Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą wysyła do uczelni zagranicznej listy
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akceptacyjne (Letter of Acceptance) dla studentów.
Miesiąc przed planowanym przyjazdem na studia
w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego
między krajami partnerskim kandydat zobowiązany
jest do podpisania umowy o przyjazd. Po podpisaniu
umowy oraz przesłaniu skanu ubezpieczenia zdrowotnego oraz numeru rachunku bankowego Uczelnia
przesyła na konto beneficjenta stypendium zgodne
z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Pobyt studenta zagranicznego w PWSZ im. Witelona w Legnicy musi być rozpoczęty i zakończony
pomiędzy 1 czerwca danego roku i 30 września
następnego roku i nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż dwa semestry tego samego roku
akademickiego (maksymalnie 12 miesięcy).
Student zagranicznej uczelni partnerskiej otrzymuje status przyjeżdżającego studenta programu Erasmus+. Student przyjeżdżający ma wszelkie prawa
i obowiązki studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy,
z wyłączeniem uprawnień do pomocy materialnej.
Na czas pobytu na studiach studenci otrzymują legitymację studencką oraz kartę egzaminacyjną.
Przyjeżdżający student Programu Erasmus+
jest zwolniony z opłat za studia (czesne, wpisowe),
egzaminy, dostęp do laboratoriów i biblioteki. PWSZ
im. Witelona w Legnicy może pobierać opłaty związane z wydawaniem legitymacji studenckiej.
Po zakończonym pobycie studenci zagraniczni
otrzymują następujące dokumenty: Transcript
of Records for Studies – Learning Agreement
for Studies after the mobility – wykaz zaliczeń przedmiotów/modułów, jakie student studiował w PWSZ
wraz z wynikami podanymi zarówno w skali ocen
Uczelni, jak i ECTS, Confirmation of Participation
in Erasmus+ Programme – dokument potwierdzający daty pobytu na studiach (od.. do..) w PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
ciąg dalszy na str. 48
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cd. ze str. 47

Przyjazdy studentów na studia do PWSZ im. Witelona w Legnicy jako free movers są realizowane
z uczelniami zagranicznymi, z którymi nie są wymagane żadne porozumienia/umowy. Oznacza to, że student nie bierze udziału w żadnym programie wymiany
międzynarodowej, a studiuje indywidualnie.
Student jako free mover może studiować w PWSZ
im. Witelona w Legnicy maksymalnie dwa semestry.
Studenci zagraniczni ubiegający się o przyjazd
do PWSZ im. Witelona w Legnicy na studia jako free
movers zobowiązani są w terminie do: 31 maja (przyjazd na studia w semestrze zimowym), – 30 listopada
(przyjazd na studia w semestrze letnim) do przesłania następujących dokumentów: Student Application
Form (Formularz zgłoszeniowy), Learning Agree-

Do 60 dni od otrzymania listu zapraszającego
student zobowiązany jest do dokonania przelewu
na konto uczelni opłaty w wysokości będącej iloczynem punktów ECTS i kwoty za 1 punkt ECTS,
a następnie przesłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą. Brak przelewu w wyznaczonym terminie jest
jednoznaczny z rezygnacją ze studiów. W sytuacji gdy
przelew został już dokonany, a student rezygnuje,
uczelnia zwraca 70% opłaty na konto studenta.
Jeden tydzień przed przyjazdem na studia do PWSZ
im. Witelona w Legnicy student zobowiązany jest
do przesłania na adres mailowy Sekcji ds. Współpracy
z Zagranicą kopii ubezpieczenia zdrowotnego oraz
kopii wizy – jeżeli jest wymagana.

ment for Studies – before the mobility (Porozumienie
o programie studiów – przed wyjazdem), Learning
Agreement for Studies – during the mobility (Porozumienie o programie studiów – podczas mobilności), jeżeli w trakcie pobytu konieczne okaże się
dokonanie zmian w wyborze przedmiotów/modułów.
Pamiętać należy, iż po dokonaniu zmian w wyborze
przedmiotów liczba punktów ECTS nie może ulec
zmianie, Accommodation Form – formularz zgłoszeniowy o przyznanie miejsca w Domu Studenta,
list potwierdzający z uczelni zagranicznej o byciu
studentem tej uczelni, potwierdzenie znajomości
języka angielskiego na poziomie min. B1 wystawione
przez uczelnię zagraniczną lub certyfikat językowy,
kopię paszportu lub/i dowodu osobistego, 2 zdjęcia
(3,5 x 4,5 cm).
Po upływie terminu aplikowania na dany semestr
oraz po otrzymaniu wymaganych dokumentów i ich
zaakceptowaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą wysyła do studentów listy akceptacyjne (Letter
of Acceptance).

Student przyjeżdżający ma wszelkie prawa i obowiązki studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy, z wyłączeniem uprawnień do pomocy materialnej. Na czas
pobytu na studiach studenci otrzymują legitymację
studencką oraz kartę egzaminacyjną.
Przyjeżdżający student free mover ponosi opłatę
za każdy punkt ECTS, minimalna wymagana liczba
punktów ECTS na semestr to 20, maksymalna 30.
Opłata za 1 ECTS wynosi 45 EUR.
Student jako free mover nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze studiowaniem. PWSZ
im. Witelona w Legnicy może pobierać opłaty związane
z wydawaniem legitymacji studenckiej.
Po zakończonym pobycie studenci zagraniczni free
movers otrzymują następujące dokumenty: Transcript
of Records for Studies – Learning Agreement for Studies after the mobility – wykaz zaliczeń przedmiotów/
modułów, jakie student studiował w PWSZ, wraz
z wynikami podanymi zarówno w skali ocen Uczelni,
jak i ECTS, Confirmation of Sudy Period – dokument
potwierdzający okres pobytu na studiach (daty od..
do..) w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
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Uczniowie ALO w teatrze
Po raz kolejny uczniowie ALO, klasy I i II,
w ramach realizowanej w szkole pod opieką
nauczyciela języka polskiego Tomasza Dziurzyńskiego edukacji teatralnej uczestniczyli w ciekawym spektaklu legnickiego teatru pt. „Hamlet,
Książę Danii” wg Williama Szekspira.
Legnicki „Hamlet”, pokazywany w wielu miastach Polski, a także w czeskiej Pradze, został
w swoim czasie uznany za „teatralną perłę”,
jeden z najciekawszych spektakli szekspirowskich Dolnego Śląska i Polski.
W nowej obsadzie zyskał nowe oblicze i energię, pozostając zarazem tą samą inscenizacją
– spektaklem „twardym”, „dotkliwym i niewygodnym”, wyrazistym i pełnym emocji, siłą bezlitosnej metafory opisującym współczesność.
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student po godzinach
W Hali Stulecia we Wrocławiu 3 października bieżącego roku odbyły się Students Sciences Expo 2018 – wydarzenie,
które miało na celu promowanie studenckiej aktywności naukowej.
Ideą projektu było stworzenie miejsca połączeń wielu różnych środowisk
społecznych – studentów, pracowników
naukowych, przedsiębiorców i osób zainteresowanych takimi formami aktywności z całej Polski. Students Science
Expo to idea ekspozycji najnowszych
osiągnięć naukowych, organizacyjnych

i konstrukcyjno-inżynieryjnych studentów polskich szkół wyższych.
Jest to jednocześnie
pokazanie potencjału
naukowego polskich studentów i zaprezentowanie wpływu inwestycji
w szkolnictwo wyższe
na rzeczywiste rezultaty rozwoju młodych
ludzi. To oni, ze swoimi
innowacyjnymi pomysłami i wynalazkami,
już w niedalekiej przyszłości staną się nowym
kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jest
to wprowadzenie czyn-

student po godzinach
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Koła Naukowe
PWSZ im. Witelona w Legnicy
promowały się we Wrocławiu!

nika stymulującego dla polskich przedsiębiorstw, które
dzięki promocji wydarzenia
na skalę ogólnopolską mogą
zainteresować się wsparciem
merytorycznym i finansowym
działalności studenckich kół
naukowych.
Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona
w Legnicy reprezentowały
Koło Naukowe Alternatywa
i Koło Naukowe Języka
Biznesu z Wydziału Nauk
Społecznych i Humanistycznych oraz Koło Naukowe Młodych Medyków z Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej.

student po godzinach
kultura

52

2018
u
k
o
r
e n c i ALO
w
W
l
o
s
y ab
c
s
y
z
s
W
turę
a
m
i
l
z da

rodzinna
atmosfera
indywidualne
przygotowanie
do matury!!!
atrakcyjny
system
stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132
tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

akademicki
humANISTYCZNY
ARTYSTYCZNY
LINGWISTYCZNY
MATEMATYCZNY
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
PRZYRODNICZY
INŻYNIERSKI
INFORMATYCZNY
MeDYCZNY
PRAWNICZY
ARCHITEKTONICZNY
DZIENNIKARSKI
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Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy nr 28(3)2018
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty
Naukowe nr 28(3)/2018. Najnowsze wydanie składa
się z dwudziestu artykułów:
• Ewa Gondek, Katarzyna Świniarska, Dorota Nowak,
Małgorzata Janczar-Smuga, Anna Kamińska-Dwórznicka, Artur Wiktor – „Ocena sposobu żywienia
mężczyzn uprawiających amatorsko sporty siłowe”.

nism of interaction between the state and civil
society”.
• Luis Ochoa Siguencia, Patrycja Kaczmarczyk,
Edyta Sadowska – „Rola mediów społecznościowych
w innowacyjnym kształceniu – nowa przestrzeń
edukacji (komunikat z badań)”.
• Grzegorz Olczyk – „Uelastycznianie «gorsetu komunikacyjnego» w kulturach organizacji”.
ISSN 1896-8333
e-ISSN 2449-9013

ZESZYTY NAUKOWE Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 28 (3) / 2018

ZESZYTY NAUKOWE
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
SCIENTIFIC PAPERS
of The Witelon State University
of Applied Sciences in Legnica

28 (3)/2018
®

Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

• Łukasz Wojcieszak – „Import gazu z USA do Polski
– przesłanki i perspektywy współpracy”.
• Anna Małgorzata Deptuła – „Zastosowanie analizy
skupień w grupowaniu ekspertów dokonujących
oceny ryzyka innowacji technicznych”.
• Natalia Jagodzińska – „Safety and hygiene of work
of the transport industry based on osh management standards”.
• Oleh Klyus – „Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów pracy silników z zapłonem
samoczynnym”.
• Barbara Kaczmarczyk, Bernard Wiśniewski, Robert
Gwardyński – „Security of an individual”.
• Bernard Wiśniewski, Barbara Kaczmarczyk –
„Extraordinary threats to people and the environment – interpretation and educational aspects”.
• Karolina Lis – „Determinanty zarządzania informacją w centrum powiadamiania ratunkowego”.
• Mariusz Wiatr – „Obronność państwa w okresie
pokoju”.
• Marlena Dąbrowska – „Teoretyczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa”.
• Stanisław Olefirov – „Public control as a mecha-

• Marcin Łukasiewicz – „Vaporwave, czyli artystyczna
manifestacja cyberkultury”.
• Marta Trusewicz-Pasikowska, Konrad Pasikowski –
„Fandom internetowy jako przestrzeń przyjazna
twórcom na przykładzie grupy «Sherlock Polska».
Raport z badań”.
• Monika Łozińska – „Zjawisko plagiaryzmu w środowisku akademickim”.
• Rafał Sowiński – „Rola systemu tagów w serwisie
Wykop.pl. Folksonomia czy memy?”.
• Lilianna Kurek – „Matka i dziecko w warunkach
penitencjarnych: asocjacja czy prizonizacja”.
• Magdalena Krajewska – „Rzymski, polski i niemiecki małżeński ustrój majątkowy”.
• Adam Konieczny – „Potrzeby badań podstawowych
problemów współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym”.
To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca
przygotowania i struktury artykułów. Informacje te
opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby
zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.
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Album Absolwentów 2018
Wiele miejsca w Albumie poświęcono także życiu
studenckiemu, które nierozerwalnie wiąże się z realizacją procesu dydaktycznego. W tej części mowa
jest przede wszystkim o wydarzeniach kulturalnych – Witelon Music Night, Juwenalia, Otrzęsiny,
Kabareton.
Wydawnictwo wzbogacone zostało materiałem
fotograficznym, obrazujący zakres prezentowanych
opisów. Podstawą prezentowanego opracowania stanowią materiały własne Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Ukazało się pamiątkowe wydawnictwo pt. „Album
absolwenta 2018”, które zawiera bogatą historię
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
Album przeznaczony jest dla absolwentów PWSZ
im. Witelona w Legnicy, którzy ukończyli studia
w roku akademickim 2017/2018. W albumie znajdują
się zdjęcia władz Uczelni, władz wydziałów i promotorów prac dyplomowych oraz absolwentów, którzy
ukończyli naukę w tym okresie. Zdjęcia absolwentów
podzielone są według wydziałów i kierunków, jakie
ukończyli.
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące, działające przy naszej Uczelni, brało udział w dziewiątej już edycji Festiwalu Legnickich Organizacji
Pozarządowych, który odbywał się 13 października
w Galerii Piastów. Festiwal poprzedzony był wielką
paradą, która przed rozpoczęciem festiwalu przemaszerowała od Rynku ulicą Najświętszej Marii Panny.
W sumie w tegorocznej edycji zaprezentowało się
20 stowarzyszeń i fundacji.
ALO przedstawiało swoją ofertą edukacyjną.
Szkołę wyróżnia między innymi rozszerzona ilość
nauczanych języków obcych, zajęcia dodatkowe
oraz indywidualne podejście do ucznia. ALO to
też możliwość realizowania swoich pasji i zamiłowań. Dodatkowymi atutami szkoły jest także
nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra
nauczycielska, ciekawe wyprawy edukacyjne oraz
wymiana międzynarodowa.
Festiwal organizowany przez Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica” jest forum prezentacji
inicjatyw i możliwości organizacji biorących w nim
udział. Przyświeca mu idea wymiany doświadczeń
i rozwoju współpracy organizacji pożytku publicznego, których w Legnicy zarejestrowanych jest
około 300.
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