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1 marca – minął termin zgłaszania przez nauczy-

cieli akademickich wyjazdów z wykładami za granicę 
oraz przez pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi wyjazdów na szkolenia za granicę 
w ramach programu Erasmus+ w roku akademi-
ckim 2018/2019.

5 marca – na kolejnym koncercie z cyklu Witelon 
Music Night w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy wystąpił zespół Projekt 
Volodia. Koncert odbył się w Domu Studenta PWSZ 
im. Witelona w Legnicy.

6 marca – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
OHP w Legnicy zorganizowało Targi Pracy pn. „Obierz 
kurs na karierę”. Targi zostały zorganizowane w part-
nerskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.

7 marca – odbyło się posiedzenie Rady Wydawni-
czej i Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

13 marca – Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
rozpoczęło bezpłatne kursy przygotowujące do egza-
minów gimnazjalnych i po szkole podstawowej. Kurs 
adresowany był do wszystkich gimnazjalistów klas 
III i uczniów klas VIII szkół podstawowych z Legnicy 
i regionu. Kurs prowadzono z języka polskiego, języka 
angielskiego, języka niemieckiego oraz matematyki.

15 marca – w Centrum Konferencyjno-Widowisko-
wym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy odbył się finał konkursu „Znam powiat 
legnicki jak swój dom”. Organizatorem wydarzenia 
był Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy.

15 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy wystartował projekt 
pn. „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju 
pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest 
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

18 marca – podpisano porozumienie o współpracy 
pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. 
Witelona w Legnicy i Oddziałem Miejskim Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Pod dokumentem 
podpisali się Rektor prof. Ryszard K. Pisarski oraz 
Prezes – Kazimierz Pleśniak.

19 marca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
wśród uczniów klas maturalnych podczas „Targów 
Edukacyjnych Szkół Wyższych” w Zespole Szkół 
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

19 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbył się drugi etap 
X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej, który polegał na pisemnym 
opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie 
studium przypadku. Członkowie Komitetu Olimpiady 
oceniali w tym etapie: trafność i formę postawienia 
diagnozy pielęgniarskiej, trafność wyłonienia celu 
działania, przedstawienie adekwatnych do diagnozy 
działań pielęgniarskich, umiejętność posługiwania 
się językiem medycznym.

22 marca – w Centrum Konferencyjno-Widowi-
skowym PWSZ im. Witelona w Legnicy odbył się 
wernisaż wystawy pokonkursowej III Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Koty” połączony z wręcze-
niem nagród zwycięzcom i wyróżnionym. 

22 marca – z ofertą edukacyjną na rok akade-
micki 2019/2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy zaprezentowała się 
podczas „XVII Powiatowych Targów Edukacyjnych” 
w Jaworze.

25 marca – minął termin składania wniosków przez 
studentów na wyjazd na 2- lub 3-miesięczną prak-
tykę zagraniczną studencką lub absolwencką w okre-
sie od czerwca do września w roku akademickim 
2018/2019 w ramach programu Erasmus+ i PO WER.

25 marca – minął termin składania wniosków 
na wyjazd na studia w semestrze zimowym i/lub 
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co przed nami
1 kwietnia – Akademickie Liceum Ogólnokształ-

cące zakończy bezpłatne kursy przygotowujące 
do egzaminów gimnazjalnych i po szkole podstawowej. 

4 kwietnia – w Domu Studenta odbędzie się 
kolejny koncert z cyklu Witelon Jam Session.

5 kwietnia – w Zespole Szkół w Górze odbędą się 
Targi Edukacyjne, w których wezmą udział przed-
stawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

9 kwietnia – w Państwowym Uniwersytecie Peda-
gogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu odbędzie 
się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Ryszar-
dowi K. Pisarskiemu, Rektorowi Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, tytułu 
Doctora Honoris Causa.

12 kwietnia – w Domu Spotkań i Integracji Spo-
łecznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi 
odbędą się IV Targi Pracy, podczas których przedsta-
wiciele naszej Uczelni zaprezentują ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020.

12 kwietnia – w Centrum Konferencyjno-Wido-
wiskowym odbędzie się trzecia edycja Ogólnopol-
skiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków 
oraz Młodych Prawników. Organizatorem wydarzenia 
jest Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, 

letnim za granicę w roku akademickim 2019/2020 
w ramach programu Erasmus+ i PO WER

26 marca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzięli 
udział w VII Świebodzickich Targach Przedsiębior-
czości i Planowania Kariery Zawodowej.

26 marca – odbyło się posiedzenie Senatu Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy.

28 marca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
wśród uczniów klas maturalnych podczas „Targów 
Edukacyjnych” w Zespole Szkół w Strzegomiu.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz 
Koło Naukowe Młodych Medyków.

16 kwietnia – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się Dzień 
Otwartych Drzwi. W godzinach od 9.00 do 14.00 
w budynku przy ul. Sejmowej 5A w Legnicy urucho-
miony zostanie punkt informacyjny. Można tu będzie 
uzyskać wszelkie informacje o zasadach rekrutacji 
na studia w roku akademickim 2019/2020. Zaplano-
wane są również wykłady, prelekcje i pokazy.

20 kwietnia – przedstawiciele naszej Uczelni pod-
czas Targów Pracy w Złotoryi zaprezentują ofertę 
edukacyjną na rok akademicki 2018/2019.

27 kwietnia – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wezmą 
udział w X Polkowickim Maratonie Rowerowym MTB. 
Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie oferta 
edukacyjna naszej Uczelni.

30 kwietnia – na kolejnym koncercie z cyklu Wite-
lon Music Night w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy wystąpi Ewa Uryga 
& New York Jazz Collective z projektem muzycz-
nym „Let’s sing for MAHALIA”. Koncert odbędzie 
się w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.
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Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iwana Franki decyzją Rady Naukowej przyznał 
Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszar-
dowi K. Pisarskiemu tytuł honorowy Doctora Honoris 
Causa. Tym samym Rektor naszej Uczelni dołączył 
do grona Profesorów Honorowych Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Droho-
byczu, wśród których są także Roland Franko, Joris 
Hindryckx, Stanisław Dąbrowski, Mikołaj Muszynka, 
Wiktor Andruszczenko.

Profesor Ryszard K. Pisarski był osobiście zaan-
gażowany w rozwój współpracy między Uczelniami. 
Dzięki temu udało się zorganizować szereg cennych 
inicjatyw naukowych, tj. konferencji, wizyt studyjnych 
oraz akcji charytatywnych. Jest inicjatorem zawarcia 
w styczniu 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona 
w Legnicy a Drohobyckim Państwowym Uniwersy-
tetem Pedagogicznym imienia Iwana Franki. Pro-
muje Legnicę wśród społeczności uniwersyteckiej 
drohobyckiego Uniwersytetu (pracowników i studen-
tów) poprzez aktywizację na polu wymiany studen-
ckiej i pracowników zarówno administracyjnych, jak 
i naukowych.

Ryszard Kazimierz Pisarski, urodzony 6 maja 1952 
roku w Czechowicach-Dziedzicach, studiował w latach 
1971–1976 na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie 
Uniwersytet Przyrodniczy). Podczas ostatnich trzech 
lat studiów był stypendystą Polskiej Akademii Nauk. 
Studia na Wydziale Zootechniki (obecnie Wydział Bio-
logii i Hodowli Zwierząt) ukończył z wyróżnieniem 
i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie 
Żywienia i Higieny Zwierząt (obecnie Instytut Żywie-
nia Zwierząt i Bromatologii).

Od początku kariery naukowej Ryszard K. Pisarski 
prowadził badania dotyczące przede wszystkim efek-
tywnego wykorzystania składników pokarmowych, 
zarówno podstawowych, jak i specyficznych, głównie 
przez drób. Badania te koncentrowały się nie tylko 
na efektach produkcyjnych, ale uwzględniały także 
sens stosowania w żywieniu zwierząt substancji często 
kontrowersyjnych z ekologicznego punktu widzenia, 
takich jak choćby stymulatory wzrostu, np. antybio-
tyki paszowe czy kokcydiostatyki. Zaangażowany był 
także w badania dotyczące preparatów probiotycznych, 
stosowanych zamiast antybiotyków. Ich skuteczność, 
jako preparatów korzystnie działających na zdrowie 
zwierząt i łagodzących wpływ stresorów, okazała się 
niekwestionowana. W tym okresie uczestniczył też 
w pracach na rzecz Instytutu Zootechniki w Krakowie 
nad stosowaniem substancji biologicznie aktywnych 
w mieszankach dla drobiu rzeźnego.

Profesor Ryszard K. Pisarski 
Doktorem Honoris Causa 

Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego imienia Iwana Franki

W 1981 roku uzyskał stypendium International 
Research and Echanges Board i na przełomie lat 
1981/1982 przebywał w Pennsylvania State University, 
gdzie prowadził badania nad żywieniowymi uwarun-
kowaniami anormalnego rozwoju chrząstki – chon-
drodysplazji kości piszczelowych kurcząt. 



®
wydarzenia 7

W 1982 roku obronił pracę doktorską poświęconą 
mineralnemu profilowi krwi kurcząt brojlerów jako 
pochodnej zróżnicowanego żywienia. 

W latach 80. ze względu na embargo i drastyczne 
niedobory importowanych komponentów mieszanek 
– głównie soi i kukurydzy – dr Ryszard K. Pisarski 
prowadził badania nad możliwością sformułowania 
alternatywnych mieszanek na bazie wyłącznie kra-
jowych pasz. Badania te, dotyczące tak stosowania 
odpowiednich dodatków biologicznie aktywnych, jak 
i technologicznego przetwarzania, zakończyły się 
sukcesem. Uzyskane wyniki stały się w podstawą 
rozprawy habilitacyjnej.

W 1992 roku dr Ryszard K. Pisarski uzyskał sto-
pień naukowy – doktor habilitowany.

W kolejnych latach dr hab. Ryszard K. Pisarski pro-
wadził i uczestniczył w wieloprofilowych badaniach, 
wśród których można wyróżnić badania nad sensem 
stosowania enzymów paszowych, probiotyków i ziół 
( jako alternatywy dla eliminowanych antybiotyków 
paszowych). Intersujące okazały się badania nad moż-
liwością żywieniowego oddziaływania na skład che-
miczny mięśni (mięsa) brojlerów – zwłaszcza na zmianę 
profilu kwasów tłuszczowych, istotną z dietetycznego 
punktu widzenia. Wiele uwagi poświęcił fizjologii tra-
wienia, głównie zależności tempa absorpcji woreczka 
żółtkowego piskląt od początkowego żywienia. Warto 
też zauważyć, że wiele prowadzonych przez Niego 
badań dotyczyło żywienia zwierząt w aspekcie ochrony 
środowiska (maksymalizacja wykorzystania składni-
ków odżywczych).

W 1999 roku dr hab. Ryszard K. Pisarski otrzymał 
z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
tytuł naukowy – profesor. 

Profesor dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski jest auto-
rem lub współautorem 83 oryginalnych prac badaw-
czych, 45 doniesień konferencyjnych, 13 artykułów 
popularno-naukowych, 27 opracowań nieopublikowa-
nych. Jest współautorem 7 książek. Był promotorem 
ponad 60 prac magisterskich, 80 prac licencjackich 
i 3 rozpraw doktorskich. Recenzował 4 rozprawy 
doktorskie, 2 prace habilitacyjne i 4-krotnie oceniał 
dorobek naukowy w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora.

W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Lublinie był członkiem Polskiego Towarzy-

stwa Zootechnicznego, Polskiego Oddziału World’s 
Poultry Science Association i Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego. W latach 1993 –1996 pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. 

W 2007 roku Profesor Ryszard K. Pisarski został 
wybrany na funkcję Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kaden-
cję 2007– 2011. Funkcję rektora sprawował także 
w kadencji 2011– 2015 i pełni ją obecnie, w kadencji 
przedłużonej na skutek wejścia w życie ustawy 2.0. 
o nauce i szkolnictwie wyższym. Od 2015 roku zwią-
zany jest zawodowo wyłącznie z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. 

W trakcie kadencji Rektora Ryszarda K. Pisar-
skiego zmieniona została struktura organizacyjna 
Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytu-
tów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 
14 nowych kierunków studiów, w tym cztery kierunki 
studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie i inży-
nieria produkcji. Uruchomiono także dwa kierunki 
jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię 
i Prawo. Wszystkie kierunki studiów sprofilowane 
są praktycznie. 

Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład 
w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona 
w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który 
dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, 
ale także mieści Centrum Socjoterapii dla dzieci i mło-
dzieży. Był też zwolennikiem budowy farmy fotowol-
taicznej o mocy jednego MW, która ma nie tylko 
zaspokoić zapotrzebowanie Uczelni na energię elek-
tryczną, ale umożliwiać kształcenie praktyczne stu-
dentów zainteresowanych odnawialnymi źródłami 
energii, był też zwolennikiem powstania Centrum 
Symulacji Medycznych, które służy kształceniu stu-
dentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycz-
nej w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki 
staraniom Rektora Uczelnia współpracuje z licznymi 
zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego 
Śląska. 

Profesor Ryszard K. Pisarski wielokrotnie był 
wyróżniany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. 
Ma tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dol-
nośląskiego.
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 15 marca bieżącego roku wystartował 
projekt pn. „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju 
pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest 
na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji pozwala-
jących na aktywizację społeczną i zawodową, posze-
rzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój 
zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej 
i kulturalnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu 
50 osób w wieku 50+, 30 osób w wieku 10 – 25 lat 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spec-
trum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz 15 opieku-
nów młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego 
poprzez udział w kursach edukacyjnych opracowanych 
w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy 
(PWSZ) we współpracy z Oddziałem Miejskim Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD).

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 
2019 roku do 31 stycznia 2021 r. Wartość projektu 
to 349 235 zł. 

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała 
się w terminie od 18 lutego do 11 marca 2019 r. 
W ramach projektu przewiduje się realizację nastę-
pujących zadań:
1. Moduł dla młodzieży – obejmujący trening inte-

gracji społecznej oraz zajęcia terenowe i warsztaty 
z arteterapii, w tym m.in. biblioterapia, choreote-
rapia, muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatrote-
rapia, zabawoterapia.

Wystartował projekt 
Trzecia Misja Uczelni

2. Moduł dla seniorów – obejmujący warsztaty 
z zakresu bezpieczeństwa w sieci, warsztaty z arte-
terapii, w tym m.in. biblioterapia, choreoterapia, 
muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatroterapia, 
warsztaty z kompetencji miękkich.

3. Moduł dla opiekunów – szkolenia dla opiekunów 
zajęć terenowych.

Biuro Projektu
budynek C, pokój nr 218 tel. 76 723 23 38

e-mail: PichowiczD@pwsz.legnica.edu.pl
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 26 lutego 2019 roku odbył się pierwszy 
etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej. Wzięło w nim udział 54 stu-
dentów III roku kierunku Pielęgniarstwo. Studenci 
rozwiązywali test złożony z 60 pytań.

Do II etapu zakwalifikowano 5 osób: 
1. Natalia Skupin – wynik 60 punktów na 60 moż-

liwych do uzyskania.
2. Barbara Gruca – wynik 59.
3. Katarzyna Bielecka – 59.
4. Patrycja Kęder – 59.
5. Joanna Gajda – 59.

Ilość zdobytych punktów świadczy o doskonałym 
przygotowaniu i znajomości zagadnień z zakresu pie-
lęgniarstwa.

I etap Olimpiady odbywał się równocześnie 
we wszystkich uczelniach biorących udział w Olim-
piadzie. Zakres tematyczny testu odpowiadał efektom 
kształcenia z przedmiotów: podstawy pielęgniarstwa, 
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, 
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria 
i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pie-
lęgniarstwo w zagrożeniu życia, podstawowa opieka 
zdrowotna. Za każdą prawidłową odpowiedź przyzna-
wało się 1 punkt.

Etap II odbył się 19 marca 2019 roku i polegał 
na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania 
na podstawie studium przypadku. Członkowie Komi-
tetu Olimpiady oceniali w tym etapie: trafność i formę 
postawienia diagnozy pielęgniarskiej, trafność wyło-
nienia celu działania, przedstawienie adekwatnych 
do diagnozy działań pielęgniarskich, umiejętność 
posługiwania się językiem medycznym.

Za każdy etap procesu pielęgnowania uczestnik 
mógł dostać od 1– 5 punktów. Maksymalnie uczestnik 
mógł otrzymać 20 punktów.

Komisja II etapu Olimpiady po przeanalizowaniu 
dokumentacji procesu pielęgnowania i krótkiej pre-

Za nami I etap X Międzyuczelnianej Olimpiady 
Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

zentacji studentów wyłoniła dwie laureatki II etapu:
1. Natalia Skupin – uzyskała maksymalna liczbę 

punktów – 20,
2. Barbara Gruca – uzyskała 19 punktów.
Laureatki II etapu Olimpiady wezmą udział w III 

finałowym etapie Olimpiady, który odbędzie się w 
Nowym Sączu 16 maja 2019 r.

III etap polega na przedstawieniu przez uczest-
ników prezentacji multimedialnej. Prezentacje przy-
gotowują finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun 
naukowy – nauczyciel akademicki może występować 
wyłącznie w roli doradcy na ostatnim etapie tworze-
nia prezentacji.

Temat prezentacji: „Pacjent onkologiczny/psychia-
tryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”.
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Wieczorem 9 marca 2019 r. 
doszło do tragicznego zdarzenia 
w jednej z galerii handlowych 
we Wrocławiu. W wyniku bru-
talnej napaści zginął student 
Selcuk University w Konya prze-
bywający w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w ramach wymiany 
studentów w programie Era-
smus+. W naszej Uczelni goś-
cił od połowy lutego. Studiował 
Administrację. Do Wrocławia 
wybrał się na wycieczkę. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że tragicznie zmarł

śp. 

Furkan Kocaman

Student Selcuk University w Konya, 
który gościł w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy 
w ramach programu wymiany Erasmus+

Rodzinie, Bliskim i Znajomym

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rektor, Senat oraz pracownicy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy

Jak się okazało, zatrzymany 
napastnik jest obywatelem Tur-
cji.

W związku z tym tragicznym 
wydarzeniem Rektor ogłosił 
żałobę na Uczelni. Odwołano 
zaplanowane imprezy rozryw-
kowe i kulturalne. 

Wszyscy zagraniczni studenci 
kształcący się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy objęci 
zostali pomocą psychologiczną. 
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Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z KGHM 
Polska Miedź S.A., kontynuując rozpoczęte w styczniu 
2019 roku spotkania z samorządami, 28 lutego bieżącego 
roku zorganizował spotkanie z przedstawicielami rad gmin 
Zagłębia Miedziowego. Tematem przewodnim konferencji 
była jakość życia w regionie.

W spotkaniu uczestniczyły władze Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: dr Helena 
Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą oraz mgr Jerzy Stefaniak – 
zastępca kanclerza.

Powitania zaproszonych gości dokonała Beata Staszków 
– Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Na wstępie Marcin Chludziński – Prezes Zarządu 
KGHM – zachęcił wszystkich przedstawicieli samorządów 
do wspólnych projektów i wspólnego dialogu. Dlatego też 
podczas spotkania przedstawiona została rola współpracy 
KGHM z samorządami w budowaniu dobrej marki regionu. 
Na ten temat wypowiadała się Lidia Marcinowska-Bart-
kowiak – Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji z KGHM 
Polska Miedź S.A.

Jerzy Górski opowiadał na temat skutecznej współpracy 
samorządów, NGO-sów i KGHM na rzecz mieszkańców, 
natomiast przedstawiciel Fundacji Mamy i Taty Marek 
Grabowski mówił o inicjatywach, jakie mogą prowadzić 
samorządy, służących rodzinom w momencie kryzysu. 

Z kolei Janusz Piątkowski – Dyrektor Departamentu 
Ekologii KGHM Polska Miedź S.A. – poruszył temat działań 
z zakresu ochrony środowiska prowadzonych na terenie 
Zagłębia Miedziowego.

Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii 
Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. – przedstawił pre-
zentację na temat obowiązków samorządów w zakresie 
elektromobilności i możliwości współpracy z KGHM w tym 
zakresie.

O rankingu jakości życia na Dolnym Śląsku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego mówił dr 
hab. Krzysztof Safin – prof. Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu.

Związek Pracodawców Polska Miedź 
gościł w PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Zapraszamy uczniów, nauczycieli i wszystkich zain-
teresowanych studiowaniem w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Dzień 
Otwartych Drzwi, który odbędzie się 16 kwietnia 
2019 w godzinach od 9 do 14!

W tym dniu będzie można szczegółowo zapoznać 
się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
i poznać naszą Uczelnię. W programie poza pre-
zentacją kierunków studiów przewidziano wykłady 
popularnonaukowe, pokazy oraz zwiedzanie kampusu.

Wybór naszej Uczelni pozwoli przyszłym studentom 
zrealizować zaplanowane aspiracje edukacyjne. Bogaty 
wachlarz atrakcyjnych kierunków studiów I stopnia 
– licencjackich i inżynierskich, studiów II stopnia – 
magisterskich, jednolitych studiów magisterskich, 
podyplomowych, kursów i szkoleń, nowoczesne zaple-
cze dydaktyczne, a także współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odby-
wać praktyki zawodowe, gwarantują studia nie tylko 
efektywne, ale i prowadzone w akademickiej formie.

Program Dnia Otwartych Drzwi 
16 kwietnia 2019 r.

Budynek A

• 9:00 – otwarcie punktu informacyjnego – hol 
budynku A,

• 9:00 – 14:00 – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy – prezentacja zbiorów i zasad korzystania 
z nich – czytelnia naukowa nr III,

• 9:00 – 14:00 – punkty informacyjne – hol przy sali 
A 36:
 − Sekcja ds. Pomocy Materialnej – informacje 

o stypendiach, akademiku itp.,
 − Biuro Karier – konsultacje i porady doradców 

zawodowych,

Zapraszamy 
na Dzień Otwartych Drzwi 2019

 − Biuro Współpracy z Zagranicą – informacja 
o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ 
i praktykach zagranicznych,

• 10:00 – 14:00 – „Kliniczne podstawy fizjoterapii 
w reumatologii” – mgr Monika Kamieniecka – sala 
A 324 (pracowania masażu i terapii manualnej),

• 10:00 – pokaz w Monoprofilowym Centrum Symula-
cji Medycznej – sala 116 (sala opieki pielęgniarskiej 
wysokiej wierności),

• 10:15 – pokaz medycznych czynności ratunko-
wych – mgr Mariusz Trela, Koło Naukowe Mło-
dych Medyków – sala 108 (pracownia umiejętności 
ratowniczych),

• 11:00 – pokaz w Monoprofilowym Centrum Symu-
lacji Medycznej – sala 116 (sala opieki pielęgniar-
skiej wysokiej wierności),

• 11:15 – pokaz akcji ratowniczej – Koło Naukowe 
Młodych Medyków – teren przed budynkiem A,

• 12:00 – pokaz w Monoprofilowym Centrum Symu-
lacji Medycznej – sala 116 (sala opieki pielęgniar-
skiej wysokiej wierności),

• 12:15 – pokaz medycznych czynności ratunko-
wych – mgr Mariusz Trela, Koło Naukowe Mło-
dych Medyków – sala 108 (pracownia umiejętności 
ratowniczych),

• 13:00 – pokaz akcji ratowniczej – Koło Naukowe 
Młodych Medyków – teren przed budynkiem A.

Budynek D

• 9:30 – „Świat mikroorganizmów” – dr inż. Ewa 
Walczak-Chajec – warsztaty w pracowni D17 (labo-
ratorium mikrobiologii),

• 10:30 – „Świat mikroorganizmów” – dr inż. Ewa 
Walczak-Chajec – warsztaty w pracowni D17 (labo-
ratorium mikrobiologii),
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ciąg dalszy na str. 14

• 11:30 – „Świat mikroorganizmów” – dr inż. Ewa 
Walczak-Chajec – warsztaty w pracowni D17 (labo-
ratorium mikrobiologii),

• 12:30 – „Świat mikroorganizmów” – dr inż. Ewa 
Walczak-Chajec – warsztaty w pracowni D17 (labo-
ratorium mikrobiologii),

• 10:00 – „Programy komputerowe w pracy diete-
tyka” – mgr inż. Kamila Ślusarczyk – warsztaty 
w pracowni D17,

• 11:00 – „Programy komputerowe w pracy diete-
tyka” – mgr inż. Kamila Ślusarczyk – warsztaty 
w pracowni D17,

• 10:00 – „Ciekawa biochemia” – mgr Katarzyna 
Zabłotna – warsztaty w pracowni D1 (laboratorium 
biochemiczne),

• 11:00 – „Ciekawa biochemia” – mgr Katarzyna 
Zabłotna – warsztaty w pracowni D1 (laboratorium 
biochemiczne),

• 12:00 – „Ciekawa biochemia” – mgr Katarzyna 
Zabłotna – warsztaty w pracowni D1 (laboratorium 
biochemiczne),

• 9:00 –14:00 – „Sprawdź skład swojego ciała” – mgr 
Katarzyna Traczuk-Bernat – warsztaty w pracowni 
D14 (pracownia antropometryczna),

• 9:00 –12:00 – zajęcia i pokazy laboratoryjne z OZE 
– dr inż. Jerzy Kuś – D5, D6,

• 9:00 –14:00 – zajęcia w pracowni elektroniki i mier-
nictwa – mgr inż. Jan Duda – D7.

Budynek C

• 9:30 – „Współczesne osiągnięcia inżynierii mate-
riałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej 
Ferrum, dr inż. Daniel Medyński:
 − C21 – laboratorium właściwości mechanicznych 

i pomiarów,
 − C23 – laboratorium chemiczne,
 − C24 – laboratorium materiałoznawstwa,

• 10:30 – „Współczesne osiągnięcia inżynierii mate-
riałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej 
Ferrum, dr inż. Daniel Medyński:
 − C21 – laboratorium właściwości mechanicznych 

i pomiarów,
 − C23 – laboratorium chemiczne,
 − C24 – laboratorium materiałoznawstwa,

• 11:30 – „Współczesne osiągnięcia inżynierii mate-
riałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej 
Ferrum, dr inż. Daniel Medyński:
 − C21 – laboratorium właściwości mechanicznych 

i pomiarów,
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 − C23 – laboratorium chemiczne,
 − C24 – laboratorium materiałoznawstwa,

• 12:30 – „Współczesne osiągnięcia inżynierii mate-
riałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej 
Ferrum, dr inż. Daniel Medyński:
 − C21 – laboratorium właściwości mechanicznych 

i pomiarów,
 − C23 – laboratorium chemiczne,
 − C24 – laboratorium materiałoznawstwa.

Budynek E – sala E1

• 10:00 –10:30 – „Tradycje japońskiej szkoły” – Eriko 
Oguma – native speaker z Japonii, 

• 10:30 – 11:00 – „Nauka i praktyka PWSZ-owskiego 
dietetyka” – dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik 
(Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej),

• 11:00 – 11:30 – „Coaching zdrowego stylu życia” 
– dr Grażyna Sondel (Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej),

• 11:30 – 12:00 – „Ratownictwo medyczne – zawód 
czy pasja?” – dr n. med. Małgorzata Bujnowska 
(Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej),

• 12:00 – 12:30 – „Tradycje japońskiej szkoły” – Eriko 
Oguma – native speaker z Japonii.

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
proponujemy także:
1. Pracownie medyczne: pracownie umiejętności pie-

lęgniarskich, pracownia opieki długoterminowej, 
pracownie czynności ratowniczych – sale A316 – 
A326, budynek A.

2. Sala kinezyterapii, sala fizjoterapii i masażu – sala 
A05, A6, budynek A.

3. Zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej – sala 
C222, budynek C.

4. Prezentacja uzbrojenia służb mundurowych – Sto-
warzyszenie KRYZA, hol przy sali C222, budynek C.

Większe zorganizowane grupy pod opieką nauczy-
ciela, które będą chciały zwiedzić Uczelnię oraz wziąć 
udział w zajęciach, prosimy o kontakt pod numery 
telefonu 76 723 23 44, 76 723 23 43 lub pisząc na adres 
e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl.

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi... cd. ze str. 13
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Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju zaprezentowało wyniki badań, 
które przeprowadził Związek Lide-
rów Sektora Usług Biznesowych 
(ABSL). Związek ocenił dostęp-
ność zasobów kadrowych miast, 
jakich absolwentów kształcą 
uczelnie i jakie znają oni języki, 
dostępność powierzchni biurowej 
i inwestycyjnej oraz koszty pracy.

Oceniano 35 miast. Do analizy wybrano miejscowo-
ści liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których 
funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. 
Oceniono miasta średniej wielkości pod kątem atrak-
cyjności inwestycyjnej. Legnica została sklasyfiko-
wana na 3. miejscu w kraju w grupie średnich miast 
pod względem potencjału ekonomicznego tuż za Gdy-
nią i Tychami.

Wśród najwyżej ocenionych miast znalazły 
się ponadto: Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy 
Sącz, Kalisz, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła. 
Jak stwierdzono, charakteryzują się one ponadprze-
ciętnym potencjałem inwestycyjnym dla sektora 
nowoczesnych usług biznesowych. Resort podkreśla, 
że średnie miasta w Polsce mają potencjał do lokali-
zacji nowoczesnych usług dla biznesu, ale niezbędne 
jest kształcenie przyszłych kadr.

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Ham-
ryszczak zapowiedział podczas konferencji prasowej, 

Legnica na trzecim miejscu 
wśród miast średniej wielkości

że, wychodząc naprzeciw potrzebom tych miast, z pro-
gramu Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczonych zosta-
nie dla uczelni łącznie 100 mln zł na rozwój kadr 
dla sektora usług dla biznesu. 



16 wieści z ALO

Akademickie Liceum Ogólnokształcące ogłosiło 
wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Koty” organizowanego przy wsparciu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Celami konkursu są promocja talentu dzieci i mło-
dzieży, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu 
artystycznego, wspieranie postaw twórczych dzieci 
i młodzieży, kształtowanie postaw empatycznych, 

uwrażliwiających na piękno świata oraz edukacja 
poprzez promowanie i rozpowszechnianie zaintere-
sowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą 
tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody 
Dnia Kota na świecie.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnio-
nym. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 
22.03.2019 r. w związku z nadejściem wiosny. 

Na wystawie zostanie pokazanych 337 prac wybra-
nych z 1383. Prezentacja na wystawie jest wyróżnieniem 

Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Koty”

przy tak dużym zainteresowaniu naszym konkursem.
Sponsorami III Ogólnopolskiego Konkursu Pla-

stycznego „Koty” są: Apteka Arnica w Legnicy, 
ZAKOR, PZM OZDG Wrocław, Biuro Ubezpieczeń LW, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy, Hadlomix Sp. z o.o., PPH VITBIS Sp. z o.o., 
GudePol. Patronat medialny sprawuje magazyn „Kocie 
Sprawy”.

Grand Prix 
Anna Jabłońska – l. 11 – Zamość

Kategoria 19+
Urszula Kwiatkowska-Sznerch – nagroda, Legnica

Kategoria 17–19 
Kinga Szpunar 17 – nagroda, Wrocław
Róża Budzińska l. 17 – wyróżnienie, Wrocław
Elżbieta Kołcz l. 17 – wyróżnienie, Wrocław
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Kategoria 14 –16
Paulina Kośmider l. 15 – nagroda, Ujazd
Franciszek Drozdowski l. 15 – wyróżnienie, Zamość
Natalia Sudora 15 – wyróżnienie, Wałbrzych
Ariana Nocoń l. 16 – wyróżnienie, Brynk
Julia Górska l. 14 – wyróżnienie, Oława
Dominika Kazimierczak l. 14 – wyróżnienie, Drużbice

Kategoria 10 –13
Julia Trela 12 – nagroda, Legnica
Judyta Kuduk 12 – nagroda, Zamość
Martyna Sławicz 13 – nagroda, Przemków
Norbert Niziński l. 12 – wyróżnienie, Legnica
Ewelina Zmełty 10 – wyróżnienie, Bielsko Biała
Julia Zielińska l. 11 – wyróżnienie, Legnica
Zuzanna Kisiel l.12 – wyróżnienie, Legnickie Pole
Paulina Kowalska l. 12 – wyróżnienie, Stryków
Klaudia Maj l. 12 – wyróżnienie, Gliwice
Gabriela Mindur 13 – wyróżnienie, Legnica
Dominika Osińska l. 13 – wyróżnienie, Mikołów
Kinga Wojtaszewska l. 12 – wyróżnienie, Legnickie 

Pole
Nadia Stanisławska l. 12 – wyróżnienie, Legnica;
Urszula Balon l. 11 – wyróżnienie, Lubin
Lilianna Paczuska l. 12 – wyróżnienie, Dąbrowa Gór-

nicza
Hanna Bartkiewicz l. 11- wyróżnienie, Lubin

Kategoria 6 – 9
Katarzyna Prodan l. 9 – nagroda, Legnickie Pole
Klara Cieliczko l. 8 – nagroda, Warszawa
Maja Kozieł – Nguyen l. 9 – nagroda, Warszawa
Ignacy Szawurski l. 6 – wyróżnienie, Warszawa
Adrian Wyc l. 9 – wyróżnienie, Legnickie Pole
Lourenco Diogo l. 9 – wyróżnienie, Legnickie Pole
Zuzanna Wieteska l. 7 – wyróżnienie, Stryków
Agata Sowińska l. 6 – wyróżnienie, Katowice
Zosia Gniadek l. 8 wyróżnienie, Stryków
Lena Lada l. 10 – wyróżnienie, Żyraków
Gabriela Zasada l. 7 – wyróżnienie, Stryków
Maria Śmigielska l. 7 – wyróżnienie, Katowice
Marcel Stopyra l. 8 – wyróżnienie, Legnickie Pole

Katarzyna Jedlińska l. 6 – wyróżnienie, Legnica
Wojciech Fortuna l. 8 – wyróżnienie, Stryków
Gosia Zagórska l. 7 – wyróżnienie, Zakopane
Eryk Brodacz l. 8 – wyróżnienie, Legnica
Kornelia Kwiatkowska l. 8 – wyróżnienie, Ślesin

Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły 
Kacper Sobczak l. 21 – nagroda, Wyszków
Gabrysia Jaroszewska l. 22 – wyróżnienie, Bielsko- 

-Biała
Ewa Gil l. 23 – wyróżnienie, Bielsko-Biała

Kategoria zdjęcia
Marek Bachorski l. 11 – nagroda, Legnica
Michał Nejdek – Białas l. 15 – wyróżnienie, Często-

chowa
Marta Wasilewska l. 14 – wyróżnienie, Warszawa

Kategoria poniżej 6. roku życia
Bartek Rudek l. 5 – wyróżnienie, Woźniki
Igor Kajfasz l. 4 – wyróżnienie, Woźniki
Sylwia Kozłowska l. 5,5 – wyróżnienie, Poznań

Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika
Katarzyna Ostafin l. 3,5 – wyróżnienie, Woźniki
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy prowadzi dla 
studentów naszej Uczelni bezpłatne, pro-
fesjonalne konsultacje z psychologiem 
i pedagogiem w zakresie: relacji inter-
personalnych, społecznych, rozwoju oso-
bistego, samoakceptacji, pewności siebie, 
asertywności, radzenia sobie ze stresem, 
innych ważnych dla studenta bieżących 
problemów.

Konsultacji udzielają nauczyciele 
akademiccy naszej Uczelni posiadający 
aktualne i odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe: 
• psycholog – mgr Józefa Szczepankow-

ska – w każdy poniedziałek w godzi-
nach od 13:30 do 15:00

• pedagog, socjoterapeuta – mgr Tomasz 
Kwoka – w każdy wtorek w godzinach 
od 13:30 do 15:00

Celem konsultacji jest rozpoznanie 
trudności studentów, określenie indy-
widualnych oczekiwań, danie wsparcia, 
a także wskazanie możliwości adekwat-
nego rozwiązania problemu. Konsul-
tacje będą odbywać się w pokoju 15 
w budynku D. 

Wszystkie zainteresowane osoby zapra-
szamy do korzystania z możliwości otrzy-
mania porad i wsparcia.

Wsparcie dla osób z niepełnospraw-
nościami

Ponadto, informujemy wszystkich stu-
dentów posiadających aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, że można 
ubiegać się o przyznanie wsparcia w for-
mie dodatkowych zajęć uzupełniających 
lub wyrównawczych na semestr letni 
w roku akademickim 2018/2019 r. z:
• lektoratów j. obcych,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych dostoso-

wanych do potrzeb studentów z nie-
pełnosprawnością,

• innych zajęć z modułów/przedmiotów 
sprawiających szczególne trudności 
studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość 
wypożyczenia laptopa i tabletu. Wnioski 
oraz dodatkowe informacje można uzy-
skać w pok. 131 bud. A, tel. 76 723 22 24.

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 
i pedagogiem dla naszych studentów
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 12 kwietnia bieżącego roku odbędzie się 
trzecia edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji 
Młodych Medyków oraz Młodych Prawników. 

Organizatorem wydarzenia są: Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych, Koło Naukowe Młodych 
Medyków oraz Koło Naukowe „Ordo et lus”.

Celem konferencji jest umożliwienie studentom 
zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych. 
Jednocześnie stanowi ona doskonałą okazję do nawią-
zania nowych kontaktów oraz integracji coraz licz-
niejszego środowiska młodych naukowców.

Konferencja obejmuje dwie sesje: medyczną oraz 
prawniczą. Sesja medyczna skierowana jest do stu-
dentów kierunków:
• Ratownictwo Medyczne,
• Pielęgniarstwo,
• Fizjoterapia,
• Dietetyka.

Sesja prawnicza skierowana jest do studentów 
kierunków:
• Prawo,
• Administracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny 
jest na stronie facebookowym profilu Koła Naukowego 
Młodych Medyków.

konferencje, sympozja, 
seminaria

III Ogólnopolska Studencka Konferencja 
Młodych Medyków oraz Młodych Prawników
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Biblioteka wraz z Wydziałem Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy oraz Urzędem Statystycznym 
we Wrocławiu 28 lutego bieżącego roku 
zorganizowała kolejną edycję spotkania 
z cyklu Biblioteka na BIS (Biblioteczna 
Integracja Studentów).

Spotkanie miało charakter warsztatów 
pod hasłem: „Praktyczne aspekty pozy-
skiwania informacji z Banku Danych 
Lokalnych i powiązanych baz dostęp-
nych na Portalu Informacyjnym Głównego 
Urzędu Statystycznego”.

Celem warsztatów było zapoznanie 
uczestników z zasobami i możliwościami 
systemu udostępniania informacji staty-
stycznej z Banku Danych Lokalnych oraz 
wybranych baz danych GUS.

Studentom została zaprezentowana 
zawartość Banku Danych Lokalnych 
(BDL), w tym znajdujące się w nim meta-
dane. 

Prowadzący szkolenie szczegółowo 
omówili sposoby prezentacji informa-
cji, poziomy i zasady agregacji danych, 
a także możliwości szybkiego dotarcia 
do poszukiwanych wskaźników. 

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli 
możliwość samodzielnego generowania 
prostych i złożonych zestawień tabela-
rycznych.

Ponadto prowadzący zwrócili szcze-
gólną uwagę na dodatkowe możliwości, 
jakie oferują użytkownikowi powiązane 
z BDL bazy GUS, wśród których należy 
wymienić możliwość prezentacji danych 
na mapach. 

W spotkaniu uczestniczyli studenci 
kierunku Zarządzanie. 

Biblioteka na BIS
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Zgodnie z akademicką tradycją 
wszyscy żacy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy obchodzić będą swoje 
tegoroczne święto – Juwenalia 2019.

Główne koncerty odbędą się 24 
maja 2019. Zanim to jednak nastąpi, 
przez szereg dni zapraszamy na liczne 
imprezy kulturalno-sportowe i wyda-
rzenia towarzyszące, czyli tzw. przed-
biegi, organizowane głównie przez i 
dla studentów.

Podczas koncertów dla publiczno-
ści będą między innymi dodatkowe 
atrakcje w postaci występów zespo-
łów suportowych, konkursów z cen-
nymi nagrodami, pokazy ratownictwa 
medycznego w wykonaniu studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy, zawody 
sprawnościowe, foodtrucki, gastro-
nomia.

Szczegółowy program już wkrótce 
na stronie Uczelni.

Juwenalia 2019



ZARZąDZANIE – studia licencjackie

O kierunku 

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdo-
być kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym 
zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. 
Absolwenci posiadają umiejętności typowe dla 
absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy 
są specjalistami w dziedzinie gospodarowania 
zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi 
w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zależnie od wyboru specjalności może 
pracować w:
• przedsiębiorstwach Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,

22 rekrutacja 2019/2020

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia 
się na dwóch kierunkach studiów licencjackich 
(studia pierwszego stopnia) – Finanse, rachunko-
wość i podatki oraz Zarządzanie; trzech kierunkach 
inżynierskich – Informatyka, Logistyka i transport 
oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji i jednym 
kierunku studiów magisterskich (studia drugiego 
stopnia) – Finanse i zarządzanie w przedsiębior-
stwie.

Ponadto planowane jest także uruchomienie 
dwóch nowych kierunków studiów inżynierskich 
– Energetyka oraz Inżynieria procesów produk-
cyjnych. Studia na tych kierunkach zostaną uru-
chomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

FINANSE, RACHUNKOWOść I PODATKI – 
studia licencjackie

O kierunku 

Studia zapewniają umiejętności oraz wiedzę 
z zakresu finansów, rachunkowości, podatków 
i systemu podatkowego, funkcjonowania rynków 
kapitałowych oraz podstawowych zasad inwesto-
wania na rynku akcji (GPW). Pozwalają zdobyć 
kwalifikacje typowe dla absolwentów kierunków 
ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzi-
nie gospodarowania zasobami finansowymi, rze-
czowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub 
innych podmiotach.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zależnie od wyboru specjalności 
może pracować w działach finansowo-księgowych 
lub na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych 
w pionach ekonomicznych i finansowych w przed-
siębiorstwach, instytucjach finansowych sektora 
bankowego i ubezpieczeniowego lub innych pod-
miotach.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• urzędy skarbowe,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.

Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Specjalności
• finanse podmiotów gospodarczych,
• rachunkowość i podatki.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  l i c e n c j a c k i e

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

2019/2020

www.pwsz.legnica.edu.pl
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• Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.,
• Polskim Towarzystwie Ekonomicznym,
• przedsiębiorstwach,
• organizacjach,
• jednostkach non-profit,
• na różnych stanowiskach, w tym:

 − specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzki-
mi,

 − specjalisty ds. Lean Management, 
 − analityka systemów zarządzania, 
 − kierownika średniego szczebla.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.

Specjalności

• zarządzanie przedsiębiorstwem,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• lean management.
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INFORMATyKA – studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdo-
być kwalifikacje inżyniera z branży IT. W zależności 
od wyboru specjalności studenci nabywają wiedzę 
z zakresu programowania, projektowania, budowy 
i eksploatacji sieci komputerowych lub z zakresu 
zaawansowanych technik grafiki komputerowej.

Perspektywy zawodowe

W zależności od wyboru specjalności absolwent 
może pracować jako:
• programista, tester oprogramowania, projektant 

lub administrator baz danych, specjalista ds. 
wdrożeń ( programowanie aplikacji mobilnych 
i internetowych),

• administrator sieci, administrator systemów 
informatycznych, specjalista ds. wdrożeń, pro-
jektant lub administrator baz danych (systemy 
i sieci komputerowe),

• grafik komputerowy, projektant graficznych 
interfejsów użytkownika, specjalista ds. DTP 
(grafika komputerowa).



cja – Logistyka (TSL). Absolwent potrafi projektować 
techniczne aspekty procesów branży TSL, posiada 
również wiedzę i umiejętności z zakresu ekono-
mii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa 
gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, 
ekologii itp.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować jako: menedżer orga-
nizacji ruchu transportowego w firmach transpor-
towo-spedycyjnych; inżynier w przedsiębiorstwie 
zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, 
produkcją; spedytor w firmach spedycyjnych, trans-
portowych oraz produkcyjnych; specjalista do spraw 
transportu w firmach kurierskich oraz transportowo- 
-logistycznych.

Partnerzy

• POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.,
• przedsiębiorstwa produkcyjne Legnickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej,
• operatorzy logistyczni,
• firmy świadczące usługi logistyczne,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata).
Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

• zarządzanie produkcją i dystrybucją,
• zarządzanie i inżynieria systemów logistycznych 

i transportowych,
• organizacja i zarządzanie w transporcie kolejo-

wym (patronat POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.).

ZARZąDZANIE I INżyNIERIA PRODUKCJI – 
studia inżynierskie

O kierunku 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdy-
scyplinarny kierunek studiów, którego absolwenci 
łączą nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynier-
skie (w zakresie inżynierii produkcji) z wiedzą 
i umiejętnościami menedżerskimi. W zależności 
od wyboru specjalności student posiada pogłębione 
umiejętności w zakresie logistyki, zarządzania pro-
dukcją, zarządzania systemami energetycznymi lub 
inżynierii motoryzacyjnej

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przed-
siębiorstwach produkcyjnych, w tym w branży 
motoryzacyjnej, w centrach logistycznych, stacjach 
diagnostycznych itp.

Partnerzy

• CCC S.A.,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Accenture,
• Oracle,
• ITMation S.A.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)
Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

• programowanie aplikacji mobilnych i interne-
towych

• systemy i sieci komputerowe
• grafika komputerowa

LOGISTyKA I TRANSPORT – studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Logistyka i transport przy-
gotowują do pracy w branży Transport – Spedy-

24 rekrutacja 2019/2020

Wydział Nauk Technicznych zaprasza... cd. ze str. 23

*

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

2019/2020

www.pwsz.legnica.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych



®
25rekrutacja 2019/2020

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata).
Uzyskany tytuł: inżynier.

Specjalności

• systemy i procesy przemysłowe,
• zarządzanie energią i inżynieria energetyczna,
• inżynieria motoryzacyjna.

FINANSE I ZARZąDZANIE W PRZEDSIęBIOR-
STWIE – studia magisterskie

O kierunku 

Studia magisterskie na kierunku Finanse 
i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują 
do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych 
z zakresu finansów oraz zarządzania.

Ze względu na połączenie dwóch obszarów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa absolwent rozumie 

i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno 
finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem 
gospodarczym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować na stanowiskach 
specjalistycznych w systemie zarządzania oraz 
finansowania, m.in. jako menedżer finansowy, 
menedżer projektu, analityk/doradca finansowy, 
lub z sukcesem prowadzić własną działalność 
gospodarczą.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.

Specjalności

• finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
• zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie.

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl
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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  m a g i s t e r s k i e

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 19 lutego 2019 roku odbyły się X Legni-
ckie Prezentacje Edukacyjne. Wydarzenie odbywało 
się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu 
Legnickiego Adama Babuśki, Prezydenta Leg-
nicy Tadeusza Krzakowskiego oraz Rektora PWSZ 
im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda 
K. Pisarskiego.

Oferty ponad czterdziestu wystawców mogli poznać 
gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych podczas X Leg-
nickich Prezentacji Edukacyjnych w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona. W sumie 
podczas wydarzenia zaprezentowało się 43 wystaw-

X Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
za nami

ców: 14 uczelni wyższych, 20 szkół ponadpodstawo-
wych oraz 9 instytucji edukacyjno-szkoleniowych. 
Na targach nie zabrakło również Powiatowego Zespołu 
Szkół z Chojnowa. Chojnowska placówka edukacyjna 
swoją bogatą ofertę skierowała nie tylko do przy-
szłych licealistów, ale również uczniów technikum 
czy szkoły branżowej.

Tegoroczne prezentacje były rekordowe zarówno 
pod względem wystawiających swoje oferty, jak i liczby 
odwiedzających. Prezentacje przyciągnęły uczniów, 
nauczycieli i rodziców, którzy w jednym miejscu mogli 
porozmawiać zarówno o kierunkach kształcenia, spo-
sobie rekrutacji, jak i o ofercie zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów w wybranej szkole.
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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy przygotowany jest do uruchomienia dwóch 
nowych kierunków studiów inżynierskich – Energe-
tyka oraz Inżynieria procesów produkcyjnych. 

Studia na tych kierunkach zostaną uruchomione 
po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego

ENERGETyKA – studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać 
umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki 
cieplnej oraz nauk technicznych. Absolwent posiada 
umiejętności w zakresie: projektowania, obsługi i eks-
ploatacji systemów i urządzeń energetycznych, pla-
nowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, 
wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony 
środowiska związanych z wykorzystaniem energii, 
wykonywania bilansów energetycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować jako specjalista ds. ener-
getyki w jednostkach samorządowych, administra-
cji państwowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. 
Może świadczyć usługi konsultingowe w zakresie 
eksploatacji i modernizacji obiektów oraz instalacji 
elektroenergetycznych.

Partnerzy

• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Nowe kierunki na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych!

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata).
Uzyskany tytuł: inżynier.

Specjalności

• energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie 
energią,

• eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów ener-
getycznych.

INżyNIERIA PROCESóW PRODUKCyJNyCH – 
studia inżynierskie

O kierunku 

Na lokalnym i regionalnym rynku pracy rośnie 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników 
branży produkcyjnej, w tym branży motoryzacyjnej. 
Absolwent nowego kierunku studiów jest inżynierem 
przygotowanym do nadzorowania nowoczesnych pro-
cesów produkcyjnych, w szczególności do kontroli 
i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wdraża-

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl
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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

*

O kierunku:

Perspektywy zawodowe:

Partnerzy:

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

 praktyczny 

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności: 

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Znajdź nas w social mediach!

energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią

eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych

www.pwsz.legnica.edu.pl

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać umiejętno-
ści i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk 
technicznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: 
projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń 
energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem 
energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony 
środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywa-
nia bilansów energetycznych.

Absolwent może pracować jako specjalista ds. energetyki w jed-
nostkach samorządowych, administracji państwowej, przed-
siębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach związanych 
z ochroną środowiska.
Może świadczyć usługi konsultingowe w zakresie eksploatacji 
i modernizacji obiektów oraz instalacji elektroenergetycznych.

• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

* * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
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nia innowacyjnych projektów związanych z ich rozwo-
jem, zarówno w obszarze techniki, jak i organizacji.

Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu 
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 
komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAE 
oraz systemów realizacji produkcji (MES). Potrafi 
pracować oraz komunikować się w zespole, realizując 
zadania i projekty inżynierskie.

W procesie edukacji kształtowane są głównie umie-
jętności praktyczne i zawodowe przyszłego inżyniera. 
W czasie studiów realizowane są projekty przemy-
słowe – praktyczne zadania lub projekty edukacyjne 
osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywane 
samodzielnie przez studenta pod opieką nauczyciela 
akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy. Prace 
inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub pro-
jektowy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej 
wykonanymi projektami przemysłowymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować w zakładach produk-
cyjnych m.in. jako inżynier w dziale jakości, dziale 
technologii, dziale badań i rozwoju lub podobnych. 
Po skończeniu studiów może znaleźć zatrudnienie 
jako specjalista w:
• przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, lot-

niczym,
• elektromaszynowym, obrabiarkowym,

www.pwsz.legnica.edu.pl

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl
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• ośrodkach badawczo-rozwojowych,
• stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Nasze atuty

• doświadczona kadra dydaktyczna,
• ścisła współpraca z firmami przy realizacji pro-

jektów,
• uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi 

firmami z branży produkcyjnej, współpraca ta 
umożliwia realizację praktyk w wymiarze m.in. 
600 godz.,

• w programie studiów uwzględniono projekty, które 
uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element 
kształcenia zawodowego realizowanego we współ-
pracy z pracodawcą,

• możliwość podejmowania pracy w zawodzie już 
w trakcie studiów,

• wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami umożli-
wiamy naszym studentom podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych, między innymi poprzez praktyki 
i warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm,

• studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach naukowych, gdzie organizują konferencje 
naukowe, realizują projekty, uczestniczą w semi-
nariach naukowych itp.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata).
Uzyskany tytuł: inżynier.

Specjalności

• automatyka i mechatronika przemysłowa,
• badania i pomiary przemysłowe,
• przemysłowe procesy technologiczne,
• zarządzanie energią w przemyśle.

O kierunku:

automatyka i mechatronika przemysłowa
badania i pomiary przemysłowe
przemysłowe procesy technologiczne 
zarządzanie energią w przemyśle

www.pwsz.legnica.edu.pl

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

 praktyczny 

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności: 

s t u d i a  i n ż y n i e r s k i e

Znajdź nas w social mediach!

www.pwsz.legnica.edu.pl

Perspektywy zawodowe:

Partnerzy:

Nasze atuty:

Na lokalnym i regionalnym rynku pracy rośnie zapotrzebowa-
nie na wykwalifikowanych pracowników branży produkcyjnej, 
w tym branży motoryzacyjnej. Absolwent nowego kierunku 
studiów jest inżynierem przygotowanym do nadzorowania 
nowoczesnych procesów produkcyjnych, w szczególności do: 
kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych; wdrażania 
innowacyjnych projektów związanych z ich rozwojem, zarówno 
w obszarze techniki, jak i organizacji.
Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania 
wspomaganego komputerowo (CAD), komputerowego wspoma-
gania prac inżynierskich CAE oraz systemów realizacji produkcji 
(MES). Potrafi pracować oraz komunikować się w zespole, reali-
zując zadania i projekty inżynierskie.

Absolwent może pracować w zakładach produkcyjnych m.in. jako 
inżynier w dziale jakości, dziale technologii, dziale badań i rozwoju 
lub podobnych. Po skończeniu studiów może znaleźć zatrudnienie 
jako specjalista w:

W procesie edukacji kształtowane są głównie umiejętności 
praktyczne i zawodowe przyszłego inżyniera. W czasie studiów 
realizowane są projekty przemysłowe – praktyczne zadania 
lub projekty edukacyjne osadzone w praktyce przemysłowej, 
wykonywane samodzielnie przez studenta pod opieką nauczyciela 
akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy. Prace inżynierskie 
mają charakter aplikacyjny lub projektowy, a ich tematyka jest 
powiązana z wcześniej wykonanymi projektami przemysłowymi.

• przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, lotniczym,

• elektromaszynowym, obrabiarkowym,

• ośrodkach badawczo-rozwojowych,

• stacjach serwisowych i diagnostycznych.

• doświadczona kadra dydaktyczna,

• ścisła współpraca z firmami przy realizacji projektów,

• uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży 
produkcyjnej. Współpraca ta umożliwia realizację praktyk w wy-
miarze min. 600 godz.,

• w programie studiów uwzględniono projekty, które uzupełniają 
praktyki i stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego 
realizowanego we współpracy z pracodawcą,

• możliwość podejmowania pracy w zawodzie już w trakcie studiów,

• wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami umożliwiamy naszym 
studentom podnoszenie kwalifikacji zawodowych między innymi 
poprzez praktyki i warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm,

• studenci, mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach nauko-
wych, gdzie organizują konferencje naukowe, realizują projekty, 
uczestniczą w seminariach naukowych itp.

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

*

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu 
zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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7 marca 2019 roku odbyło się zebranie Rady Wydaw-
niczej i Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Obrady otworzył prof. dr hab. inż. Jerzy 
J. Pietkiewicz – przewodniczący Rady Wydawniczej.

We wstępie profesor Jerzy J. Pietkiewicz poinfor-
mował o wystosowaniu podziękowań nauczycielom 
akademickim Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych: prof. dr hab. Natalii Pobirchenko oraz 
dr Beacie Skwarek, które w 2018 roku wyróżniły się 
szczególną aktywnością w pozyskiwaniu artykułów 
do Zeszytów Naukowych od autorów z polską i zagra-
niczną afiliacją napisanych w językach kongresowych.

Profesor Jerzy J. Pietkiewicz przypomniał zebra-
nym o wynikach punktacji Zeszytów Naukowych 
naszej Uczelni. W wykazie czasopism naukowych 
MNiSW z 2016 r. nastąpiła aktualizacja punktacji. 
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 
zostały umieszczone w części B w poz. 2121 i za pub-
likację w tych Zeszytach uzyskuje się 7 punktów.

W ewaluacji, w bazie Index Copernicus Journal 
Master List, w 2018 roku przyznano punktację za rok 
2017 ICV 2017 = 76,42.

W dalszej części posiedzenia Rady Wydawniczej prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz przedstawił informa-
cję o liczbie publikacji wydanych w 2018 w Zeszytach 
Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Przyjęto Plan Wydawniczy PWSZ 
im. Witelona w Legnicy na 2019 rok

W 2018 roku w Zeszytach Naukowych opubli-
kowano 81 artykułów, w tym: 14 z afiliacją PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, 4 z afiliacją zagraniczną 
(Ukraina), 1 bez afiliacji oraz 66 z inną afiliacją.

W 2018 roku artykuły oceniło 109 recenzentów, 
w tym: 74 z tytułem profesora i doktora habilitowa-
nego, 35 ze stopniem naukowym doktora lub doktora 
inżyniera.

W kolejnym punkcie spotkania prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz przedstawił bazę recenzentów, któ-
rzy współpracują z Wydawnictwem PWSZ im. Witelona 
w Legnicy oraz Komitetem Redakcyjnym Zeszytów 
Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie 
przygotowywania pisemnych recenzji publikacji oraz 
artykułów naukowych. W bazie recenzentów, która 
jest podzielona według dziedzin i dyscyplin nauki, 
znajduje się już 421 osób.

Przewodniczący Rady Wydawniczej PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy przedstawił sprawozdanie z wykonania 
Planu Wydawniczego za 2018 rok. W ubiegłym roku 
wydano 4 książki, 1 monografię oraz 4 numery Zeszy-
tów Naukowych. W sumie opublikowano 9 pozycji. 

Na zakończenie obrad Rada Wydawnicza dokonała 
analizy nowych zgłoszeń i podjęła decyzje dotyczące 
ich przyjęcia do Planu Wydawniczego na 2019 rok. 
Przyjęto 3 książki, 4 monografie (w tym 2 pozycje 
przeniesione z 2018 roku) oraz 4 Zeszyty Naukowe.
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Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych PWSZ 
im. Witelona w Legnicy dr Jan Wojtaś 28 lutego 2019 
roku zorganizował spotkanie studentów z niepełno-
sprawnościami.

Spotkanie dotyczyło bie-
żących spraw związanych 
z funkcjonowaniem studen-
tów z niepełnosprawnościami 
na naszej Uczelni, a także 
miało na celu integrację środo-
wiska studenckiego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

Podczas spotkania studenci 
podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat uspraw-
nienia procesu studiowania dla osób z niepełnospraw-
nościami. Uczestnicy spotkania opowiadali o swoich 
doświadczeniach, które pomogą w dostosowaniu infra-
struktury i zapewnieniu równych szans w realizacji 
procesu kształcenia studentom z niepełnosprawnościami.

Spotkanie ze studentami 
z niepełnosprawnościami
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Koło Naukowe Młodych 
Medyków, zrzeszające studen-
tów z kierunku Ratownictwo 
medyczne na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycz-
nej PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy, aktywnie działa przez 
cały rok, organizując między 
innymi pokazy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.

1 marca bieżącego roku 
takie zajęcia zorganizowano dla uczniów piątej klasy 
Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

Koło Naukowe Młodych Medyków w akcji
Koło funkcjonuje od 19 kwietnia 2011 roku. Jest 

jednym z najmłodszych kół naukowych, a jedno-
cześnie jednym z najprężniej działających w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. 

Członkami koła naukowego są studenci Ratowni-
ctwa medycznego oraz Pielęgniarstwa. Opiekunem 
koła od chwili założenia jest dr n. med. Małgorzata 
Bujnowska. Ideą powstania KNMM było umożliwienie 
każdemu studentowi realizacji swoich pomysłów, uła-
twienie dostępu do najnowszych technik i nowinek 
medycznych, połączone z dobrą zabawą i niesieniem 
pomocy.
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Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące, dzia-
łające przy Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, 
postanowiło uruchomić 
swój profil na Instagra-
mie. 

Jest to fotograficzny 
serwis społecznościowy, 
na którym za pomocą bez-
płatnej aplikacji publiku-
jemy zdjęcia, krótkie filmy 
lub obserwujemy aktyw-
ność innych użytkowni-
ków. Jest to jedna z wielu 
przestrzeni do komuniko-
wania się, coraz bardziej 
popularna w Polsce.

Zapraszamy na ofi-
cjalny profil Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcą-
cego

https://www.instagram.
com/alo_legnica// 

i zachęcamy do śledzenia 
aktualności.

Strona ALO dostępna 
jest również w serwisach 
Facebook, Tweeter i You-
tube. 

ALO na Instagramie
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Do 8 marca przyjmowano zapisy się na bezpłatne 
kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjal-
nych i po szkole podstawowej. Kurs adresowany 
był do wszystkich gimnazjalistów klas III i uczniów 
klas VIII szkół podstawowych z Legnicy i regionu. 
Kursy prowadzone były w Akademickim Liceum Ogól-
nokształcącym w Legnicy.

Harmonogram kursu obejmował:
13.03.2019
• godz. 16.00 – język polski
• godz. 17.30 – język angielski
20.03.2019
• godz. 16.00 – język polski 
• godz. 17.30 – język niemiecki
29.03.2019
• godz. 16.00 –język polski
• godz. 17.30 – język angielski
25.03.2019
• godz. 16.00 – matematyka
• godz. 17.30 – języka angielski
27.03.2019
• godz. 16.00 – matematyka
• godz. 17.30 – język niemiecki
1.04.2019
• godz. 16.00 –matematyka
• godz. 17.30 – język niemiecki

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 
to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie 
w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. To jedyna 
akademicka szkoła średnia w regionie. ALO to pla-
cówka, w której nauczyciel potrafi skupić uwagę 
na indywidualnych problemach i potrzebach ucznia.

Atutem szkoły jest nowoczesna baza dydaktyczna, 
doskonała kadra nauczycielska i ciekawe wyprawy 
edukacyjne i aż piętnaście profili. 

Swoim najlepszym uczniom i sportowcom oferuje 
atrakcyjny system stypendialny. Każdy uczeń bierze 
udział bezpłatnie w treningu intelektualnym.

W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcą-
cych przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny 
„Perspektywy” Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
zdobyło tytuł Srebrnej Szkoły 2019 i zajęło 26. miejsce 
na Dolnym Śląsku! W Legnicy Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące zajęło 3. miejsce

Zobacz www.alo.legnica.pl

Kursy przygotowujące do egzaminów 

gimnazjalnych i po szkole podstawowej
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 26 lutego bieżącego roku gościła w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulecho-
wie, gdzie odbywały się IX Powiatowe Targi Edukacji 
i Pracy. 

Dyrektor CKZiU Jerzy Rozynek powitał zapro-
szonych gości, a Starosta Zielonogórski Krzysztof 
Romankiewicz uroczyście otworzył targi. Lubuski 
Kurator Oświaty Ewa Rawa uświetniła wydarzenie 
swoją obecnością. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształce-
nia zawodowego w powiecie zielonogórskim”, który 
jest finansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020.

Na targach swoją ofertę prezentowały szkoły i uczel-
nie wyższe z regionu lubuskiego oraz instytucje zaj-
mujące się doradztwem i wspomaganiem planowania 
kariery w oparciu o aktualne wymogi rynku pracy. 

Targi to szansa dla młodych ludzi, którzy wkraczają 
w dorosłe życie, aby poznali oferty kształcenia uczelni 
wyższych z całego kraju oraz propozycje lokalnych pra-
codawców i przedsiębiorców. Uczniowie poznali ofertę 
uczelni wyższych oraz lokalnych firm i przedsiębiorstw. 
Ich przedstawiciele zachęcali młodzież do podjęcia 
pracy w tych placówkach.

W gronie wystawców była także Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która 
zaprezentowała ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2019/2020. 

W czasie spotkania z uczniami były omówione 
zasady tegorocznej rekrutacji, warunki studiowania, 
pomoc materialna dla studentów, perspektywy zatrud-
nienia po ukończeniu cyklu kształcenia, mówiono 
także o wielu atrakcjach, jakie nierozerwalnie wiążą 
się z życiem studenckim.

Przy naszym stoisku każdy otrzymał szczegółowy 
informator prezentujący bazę materialną Uczelni, stale 
powiększaną i unowocześnianą. Niejednokrotnie mło-
dzi ludzie dopytywali o bazę noclegową. Niski koszt 
utrzymania w naszym mieście pozwala na szybkie 
znalezienie taniego i atrakcyjnego mieszkania blisko 
Uczelni. Do dyspozycji studentów jest również Dom 
Studencki przy ul. Mickiewicza w Legnicy.

IX Powiatowe Targi Edukacji i Pracy 
w Sulechowie
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach, którzy w tym roku będą 
zdawać egzamin maturalny, mieli okazję zapoznać 
się ofertami uczelni wyższych na rok akademicki 
2019/2020 podczas zorganizowanych 19 marca bie-
żącego roku „Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych”.

Wśród wystawców była obecna również Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 
która prezentowała nową ofertę edukacyjną 

W ofercie edukacyjnej naszej Uczelni przyszli stu-

O rekrutacji na studia 
w Polkowicach

denci mają do wyboru kierunki studiów licencjackich, 
inżynierskich, studia magisterskie, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy i szko-
lenia. Przy stoisku można było uzyskać informacje 
o zasadach rekrutacji, kierunkach i specjalnościach 
kształcenia oraz o warunkach studiowania.

Przekrój prowadzonych przez PWSZ im. Witelona 
w Legnicy kierunków jest bardzo zróżnicowany. Są to 
kierunki ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, 
prawne i techniczne.
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Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy 6 marca bieżą-
cego roku zorganizowało Targi Pracy pn. „Obierz kurs na karierę”. Targi 
zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prezento-
wała bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020. 
W ofercie edukacyjnej Uczelni przyszli studenci mają do wyboru kierunki 
studiów licencjackich, inżynierskich, studia magisterskie, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Przy naszym stoisku można było uzyskać informacje o tegorocznych 
zasadach i terminach rekrutacji, szczegółowe opisy kierunków, można też 
było zapoznać się z programem kształcenia czy perspektywami zatrudnienia 
po ukończeniu nauki.

W „Henrykówce” o rekrutacji na studia
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Technikum Akademickie w Legnicy oferuje tego-
rocznym absolwentom 8-letniej szkoły podstawowej 
kształcenie w zawodach technik automatyk, technik 
energetyk oraz technik informatyk. 

Nauka odbywać się będzie w nowocześnie wypo-
sażonych pracowniach, a trzon kadry kształcenia 
zawodowego będą stanowili nauczyciele akademiccy 
PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Technikum Akademickie jest partnerem w Dolno-
śląskim Klastrze Edukacyjnym Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej S.A.

Praktyki zawodowe uczniowie Technikum Aka-
demickiego odbywać będą w największych firmach 
regionu. 

W roku szkolnym 2019/2020 Technikum Akade-
mickie prowadzi rekrutację na następujące zawody:

• Technik automatyk – uczniowie, którzy wybiorą 
zawód technik automatyk nabędą wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu montażu, uruchomienia, obsługi i eks-
ploatacji układów automatyki przemysłowej. Nauka 
w szkole trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie 
podchodzą do egzaminów zawodowych oraz matural-
nych, co pozwala im oprócz przepustki na wybrane 
studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy technika.

• Technik energetyk – uczniowie wybierający zawód 
technik energetyk poznają podczas 5 lat nauki zasady 
montażu, uruchamiania oraz eksploatacji jednostek 
przesyłowych i wytwórczych w systemach energetycz-
nych. Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których 
uczniowie podchodzą do egzaminów zawodowych 
oraz maturalnych, co pozwala im oprócz przepustki 
na wybrane studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy 
technika.

• Technik informatyk – podczas nauki uczniowie 
będą administrować i eksploatować systemy kompu-
terowe, urządzenia peryferyjne i lokalne sieci kompu-

Technikum Akademickie 
w Legnicy zaprasza

terowe. Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których 
uczniowie podchodzą do egzaminów zawodowych 
oraz maturalnych, co pozwala im oprócz przepustki 
na wybrane studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy 
technika.

Organem prowadzącym Technikum jest Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspól-
nota Akademicka”. Więcej informacji może udzielić 
sekretariat Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, 
tel. 76 723 21 20, ul. Sejmowa 5A w Legnicy.
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W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, dzia-
łającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, trwają zapisy na nowy rok 
szkolny 2019/2020.

Szkoła zaprasza chętnych absolwentów szkół pod-
stawowych do klasy I czteroletniego liceum ogólno-
kształcącego (liczba miejsc 16) o profilach:
• humanistyczno-lingwistyczny, 
• matematyczny, 
• biologiczno-chemiczny,
• artystyczny. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zaprasza 
również absolwentów gimnazjów do trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego (liczba miejsc 16) na profile:
• akademicki, 
• architektoniczny, 
• humanistyczno–lingwistyczny, 
• artystyczny, 
• dziennikarski, 
• psychologiczny, 
• prawniczy, 
• matematyczny, 
• biologiczno-chemiczny, 
• medyczny, 
• informatyczny. 

Szczegółowe informacje udzielane są 
w Akademickim Liceum Ogólnokształcące 

w Legnicy przy ul. Sejmowej 5C, 
sekretariat – pok. 132 

lub pod numerem telefonu 76 723 29 12 
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

ALO zaprasza absolwentów 
podstawówek i gimnazjów

W tym roku ALO znalazło się w elitarnym gronie 
tych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, w których 
wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny. 

ALO jest jedyną szkołą w Legnicy ze 100-procen-
tową zdawalnością egzaminów, co na tle województwa 
dolnośląskiego (średnia zdawalność to 75,8%) oraz 
Legnicy (średnia zdawalność to 72,1%) jest wynikiem 
rewelacyjnym. 

Powód do satysfakcji to przede wszystkim wyniki 
z poszczególnych przedmiotów – szczególnie z języka 
angielskiego, gdzie średnie wyniki naszej Szkoły były 
znacznie wyższe od wyników w mieście (w ALO mło-
dzież uzyskała tu odpowiednio: z egzaminu podstawo-
wego – 86,8% przy średniej w mieście dla wszystkich 
typów szkół to 68,45% oraz z rozszerzonego – w ALO 
72,2% przy średniej w mieście 51,1%), matematyki 
(wynik ALO to 67,5% przy średniej w mieście 46,7%), 
rozszerzonego egzaminu z języka polskiego (ALO 
– 70,3%, miasto – 47,4 %, województwo – 52,4% 
a w kraju – 54%). 

Znacznie ponad średnią krajową, dolnośląską 
i miejską wybijają się wyniki ALO z biologii (ALO – 
46,4, miasto – 22,85%, województwo – 22,8%, kraj – 
32%), historii sztuki (ALO – 55%, miasto – 34,8%, 
województwo – 30%, kraj – 44%), historii (ALO – 62%, 
miasto – 23,4%, województwo – 24,2%, kraj – 32%) 
oraz WOS-u (ALO – 67,5%, miasto – 23,55%, woje-
wództwo – 22,9%, kraj – 28%). 

Wyniki tegorocznej matury są przede wszystkim 
efektem solidnej pracy nauczycieli i uczniów oraz 
realizowanego w ALO programu indywidualizacji 
nauczania i przygotowań do egzaminów maturalnych.
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18 marca 2019 r. 
podpisano porozu-
mienie o współpracy 
pomiędzy Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową 
im. Witelona w Legnicy 
i Oddziałem Miejskim 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy. Pod 
dokumentem podpisali 
się Rektor prof. Ryszard 
K. Pisarski oraz Prezes – 
Kazimierz Pleśniak.

Partnerzy niniejszego 
porozumienia stwier-
dzili, że zamierzają ze 

sobą współpracować i ustalają ramowe zasady tej 
współpracy. Uczelnia zadeklarowała, że jej jednostka 
organizacyjna – Wydział Nauk Społecznych i Humani-
stycznych – prowadzi, i będzie prowadzić, kształcenie 
na kierunkach o profilu praktycznym. Prowadzenie 
kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe 
bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, 
wśród których jest również Oddział Miejski TPD.

Oddział Miejski TPD oświadcza, że w pełni popiera 
kształcenie na kierunkach o profilach praktycz-
nych oferowanych przez Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych. Ta forma kształcenia jest zgodna 
z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie 
kwalifikacji absolwentów uczelni. 

Porozumienie o współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Partnerzy zadeklarowali możliwość wzajemnej 
współpracy w zakresie: realizacji wspólnych przedsię-
wzięć naukowo-dydaktycznych i innych, organizowania 
szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych 
związanych z problematyką dziecka i rodziny, organiza-
cji studenckich praktyk zawodowych oraz doskonalenia 
programów i efektów kształcenia.

Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy i Oddział Miejski Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zdecydowali 
o rozpoczęciu współpracy w zakresie realizacji pro-
jektu POWR.03.01.00-00-T025/18-00 „Trzecia Misja 
Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań 
i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. 

Ustalono jednocześnie, że wszelkie działania Part-
nerów w ramach niniejszego porozumienia nie będą 
pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finan-
sowych.

Szczegółowe zasady ewentualnej współpracy rodzą-
cej wydatki finansowe zostaną uregulowane każdo-
razowo w odrębnych umowach między Partnerami.

Ponadto strony porozumienia mogą powoływać 
się na współpracę wynikającą z niniejszego porozu-
mienia, co może mieć charakter informacji umiesz-
czonej na stronach serwisu internetowego Uczelni 
(www.pwsz.legnica.edu.pl) i Oddziału Miejskiego TPD 
(www.tpd.legnica.pl). Treść i forma takiej informacji 
każdorazowo będzie uzgadniana przez Partnerów.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech 
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lat i może być przedłużane. Każdemu z Partnerów 
przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedze-
nia. Porozumienie może być rozwiązane w każdym 
czasie za zgodą obu Partnerów. 

Zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają 
zgody obu Partnerów wyrażonej w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności.

Jeżeli Partnerzy uznają, iż jedno z postanowień 
niniejszego Porozumienia miałoby być nieskuteczne, 
przyjmuje się, iż nie naruszy to skuteczności pozo-
stałych postanowień. Partnerzy będą wówczas zobo-
wiązani do umieszczenia w miejsce postanowienia 
nieskutecznego regulacji prawnie dopuszczalnej. 
Ta sama zasada dotyczy luk w Porozumieniu oraz 
przypadku, w którym jedno z postanowień nie będzie 
mogło być zrealizowane ze względów praktycznych. 
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Koło Naukowego Języka Biznesu działające przy Wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
6 marca 2019 roku gościło w UPS Global Business Services we Wrocławiu – UPS 
GBS building tour. W trakcie spotkania studenci zapoznali się z kulturą organi-
zacyjną firmy oraz uczestniczyli w praktycznych warsztatach – assessment centre.

UPS został założony w 1907 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako firma 
dystrybucji paczek, która urosła do koncernu wartego wiele milardów dolarów, 
koncentrującego się na celu, jakim jest umożliwienie handlu na całym świecie. 

Dzisiaj UPS jest przedsiębiorstwem globalnym, o jednej z najsłynniejszych i naj-
bardziej podziwianych marek na świecie. Stali się największą firmą przewozową 
na świecie oraz liderem w świadczeniu wyspecjalizowanych usług transportowych 
i logistycznych. Codziennie zarządzają przepływem towarów, środków finansowych 
oraz informacji w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie.

Studenci na warsztatach w UPS Global 
Business Services we Wrocławiu
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Härter Technika Wytłaczania wraz z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy stawiają na kształ-
cenie praktyczne młodych ludzi. Dlatego też realizowany jest 
wspólny projekt pn. „Innowacyjny Program Kształcenia dla 
branży motoryzacyjnej” – projekt realizowany na podstawie 
dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach tego projektu grupa młodych ludzi odbywa w Här-
ter Technika Wytłaczania praktyki i zdobywa wiedzę i umie-
jętności z zakresu organizacji produkcji, procedur w działach 
kontroli jakości i audytu wewnętrznego, zasad prowadzenia 
i organizowania magazynów oraz innych istotnych dla firmy 
produkcyjnej obszarów. Przewaga na rynku pracy gwaranto-
wana.

Źródło: Härter Technika Wytłaczania

Na praktykach 
w Härter Technika Wytłaczania
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Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej już korzystają z Monoprofilowego Cen-
trum Symulacji Medycznej, które uroczyście otwarto 
20 lutego 2019 roku.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy utworzono po to, by kształcić lub 
dokształcać w nim w sposób praktyczny studentów. 
Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego 
szpitala.

Nauczyciele akademiccy dzięki wyposażeniu sal 
w profesjonalny sprzęt prowadzą kształcenie stu-
dentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok 
postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, 
a także opieki szpitalnej. W trakcie zajęć ze studentami 
odtwarzane są warunki kliniczne, socjalne, domowe 

Studenci już na zajęciach w Monoprofilowym 
Centrum Symulacji Medycznej!

oraz wypadki i zdarzenia masowe z zastosowaniem 
symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, 
pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu 
kształcenia przyszłych, wysoko wyspecjalizowanych 
kadr medycznych.

W trakcie zajęć zachowana jest wierność symula-
cji medycznej co oznacza, że studenci znajdują się 
w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, 
pozwalającego doświadczać działania w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem 

zasady: wierności symulatorów – stopień odwzoro-
wania stanu pacjenta przez symulator; wierności 
miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez 
środowisko symulacyjne, oraz wierności psycholo-
gicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez 
uczestników.
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Na kolejnym 
koncercie z cyklu 
Witelon Music 
Night w Pań-
stwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wystąpi 
Ewa Uryga & New York Jazz Collective z projektem 
muzycznym „Let’s sing for MAHALIA”. Koncert odbę-
dzie się 30 kwietnia 2019 roku w Domu Studenta 
PWSZ im. Witelona w Legnicy o godzinie 19:00. 
Wstęp wolny.

Projekt muzyczny jest ukłonem w stronę legendy 
muzyki jazzowej w gatunku negro spirituals Mahalii 
Jackson, światowej królowej muzyki gospel. O abso-
lutnej wyjątkowości tego przedsięwzięcia ma stano-
wić fakt, że zostanie w nim zaśpiewana kompozycja 
Fryderyka Chopina, do której tekst został napisany 
przez Mahalię Jackson.

Ponadto na koncercie będzie można usłyszeć znane 
utwory z repertuaru Mahalii w jazzowych aranża-
cjach, których autorem jest Mark Soskin. Między 
innymi zaprezentowany zostanie utwór z filmu „Żona 
Pastora” – „Somebody bigger than you and me”, 
w którym główną rolę zagrała Whitney Huston, a pio-
senkę dawno temu wykonywała Mahalia Jackson.

Koncert jest wspaniałą okazją na przybliżenie 
legendarnej Mahalii Jackson w nowej jazzowej odsło-
nie muzycznej.

Jest to międzynarodowy projekt jazzowy z udzia-
łem gwiazd światowej sceny muzycznej. Wspólnie 
z Ewą Urygą – wokalistką uznaną przez „Jazz Forum” 
i „Twój Blues” za jedną z najlepszych polskich woka-
listek jazzowych – na jednej scenie wystąpią: Luques 
Curtis jeden z najbardziej cenionych basistów mło-
dego pokolenia, absolwent prestiżowej Berklee College 
of Music, oraz Dorota Piotrowska – polska perku-
sistka jazzowa, z powodzeniem koncertująca na całym 
świecie z plejadą gwiazd jazzowej estrady, która ma 
na swoim koncie debiut w Carnegie Hall. Ponadto 
w trakcie koncertu wystąpi Zaccai Curtis.

Ewa Uryga z projektem 
„Let’s sing for MAHALIA”

Ewa Uryga (wokal) to absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej. Jest laureatką najważniejszych festiwali 
muzycznych w kraju, m.in. w Opolu, Zielonej Górze, 
II nagrody na XVII Międzynarodowych Spotkaniach 
Wokalistów Jazzowych w Zamościu, a także II nagrody 
na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlsham 
w Szwecji. Występowała na festiwalach jazzowych: 
Gdynia Summer Jazz Days, Warsaw Jazz Days, Jazz 
Jamboree, Old Jazz Meeting, Jazz Fair. Nagrała siedem 
autorskich płyt, z czego dwie powstały w Nowy Jorku 
z udziałem znakomitych amerykańskich muzyków, 
w tym znakomitego pianisty Marka Soskina. Była wie-
lokrotnie zapraszana do wspólnych projektów muzycz-
nych, m.in. ze Zbigniewem Wodeckim, Anną Marią 
Jopek, Dorotą Miśkiewicz, Ewą Bem, Lorą Szafran, 
Włodzimierzem Nahornym, Henrykiem Miśkiewiczem, 
a także chórem gospelowym The Jackson Singers oraz 
solistkami Ruth Lynch i Presillą Jones. Przez 8 lat 
współpracowała również z amerykańskim wokalistą 
Brianem Fentressem.

Luques Curtis (kontrabas) – światowej sławy kon-
trabasista jazzowy, urodził się w 1983 roku w Hartford 
w stanie Connecticut. Swoje wykształcenie muzyczne 
zdobywał, studiując u takich znakomitości jak Dave 
Santoro, Volcan Orhan, Nat Reeves, Paul Brown, zdo-
bywając w końcu dyplom prestiżowej uczelni Berklee 
College of Music w klasie Johna Lockwooda i Rona 
Mahdi. Już podczas studiów współpracował z plejadą 
gwiazd jazzowej sceny, wśród których wymienić należy 
takich artystów jak: Gary Burton, Ralph Peterson, 
Donald Harrison, Christian Scott oraz Francisco Mela. 
Po studiach zamieszkał na stałe w Nowym Jorku 
i z powodzeniem koncertuje na całym świecie, m.in 
z Eddiem Palmieri – jedenastokrotnym zdobywcą 
Grammy Awards, Brianem Lynchem, Ralphem Peter-
sonem, Christianem Scottem, Seanem Jonesem, Garym 
Burtonem, Stefono Harrisem, Donaldem Harrisonem, 
Etienne Charlesem, Albertem Riverą, Elio Villafranca, 
Francisco Melą.
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Zaccai Curtis – kompozytor i aranżer. Aranżuje 
na różne składy: trio, kwartet, big-band i inne. Od 2003 
do 2006 r. konsekwentnie wygrywa konkurs na mło-
dego jazzowego kompozytora – „Young Jazz Compo-
sers” organizowany przez ASCAP – Amerykańskie 
Stowarzyszenie Kompozytorów. W 2006 r. Zaccai i jego 
kwartet został wybrany dwukrotnie przez departament 
Stanów Zjednoczonych jako reprezentanci amerykań-
skiej muzyk zagranicznej, tzw. Ambasadorzy Jazzu. 
Występowali w Bangladeszu, Kalkucie, Mumbai, Sri 
Lance i Maldives. Obecnie Curtis występuje ze swoim 
składem Curtis Brothers Quartet i z własną muzyką. 
Zaccai Curtis obecnie mieszka w Nowym Yorku i wystę-
puje z takimi gwiazdami jazzu jak: Donald Harirson, 
Christian Scott, Ray Vega, Ralph Peterson, T.K.Blue, 
Brian Lynch, Eddie Palmieri, Sindy Blackman Santana 
(żona Carlosa Santany) oraz Eric Person i wieloma 
innymi znakomitymi artystami.

Dorota Piotrowska (perkusja) – wybitna polska 
perkusistka jazzowa na stałe mieszkająca w Nowym 
Jorku. Cenne doświadczenie zdobywała wszędzie, gdzie 
studiowała. Będąc w Amsterdamie, poznała i kon-
certowała ze słynną trębaczką Saskią Laroo, a także 
znalazła się pod kuratelą Nasheeta Waitsa, za namową 
którego rozpoczęła studia w Stanach Zjednoczonych 
na Long Island University na Brooklynie w Nowym 
Jorku, a następnie w The New School for Jazz and 
Contemporary Music, gdzie zdobyła licencjat w 2012 
roku. Współpraca z wybitnymi muzykami światowego 
jazzu, wśród których wymienić należy takie nazwiska 
jak: Jeremy Pelt, George Garzone, Sam Newsome, 
Stacy Dilliard, Mike Rodriguez, Lafayefe Harris, Benito 
Gonzales, Anthony Wonsey, Eric Wyaf, Greg Lewis, 
zaowocowała koncertami w najlepszych nowojorskich 
klubach jazzowych: Iridium, Smalls, Zinc Bar, Cornelia 
Street Jazz Café czy Lenox Lounge. 
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W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty 
Naukowe nr 30(1)/2019. Najnowsze wydanie składa 
się z dwudziestu pięciu artykułów: 

• Agnieszka Kos – „Zarządzanie ryzykiem w pro-
jekcie”.

• Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek 
– „O potrzebie poszukiwania korelatów satysfakcji 
z życia matek dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a 
– rozważania teoretyczno-empiryczne”.

• Natalia Pobirchenko, Natalia Kolyada – „Actual 
problems of training future social educators as lead-
ers of youth and children’s 
movement”.

• Beata Mucha – „Wpływ 
nowoczesnych technologii 
na rozwój kreatywności stu-
dentów – case study”.

• Alfred Skorupka – 
„Zagadnienie stresu w orga-
nizacji. Zarys problemu”.

• Aleksandra Siemieniuk 
– „Tożsamość transwersalna – 
rzecz o cyfryzacji komunika-
cji”.

• Joanna Rączkiewicz, 
Krzysztof Gołacki – „Applica-
tion of project-based learning 
method to create a specialised 
English course for engineers 
on the basis of failure modes 
and effects analysis method”.

• Justyna Mrozek – „Sub-
kultura hipisów z przełomu 
lat 60-tych i 70-tych a współ-
czesne subkultury freegan 
i straight edge”.

• Ewa Baszak – „Wize-
runek mafii we Włoszech 
na wybranych przykładach 
filmowych”.

• Anna Korotusz-Mirecka, Monika Mucha – „Zjawi-
sko e-kultury w dobie przemian kulturowych współ-
czesnego społeczeństwa. Wybrane aspekty w opinii 
środowiska akademickiego”.

• Marcin Murzyn – „Czy nowoczesne technologie 
ograniczają ludzką wolność? Henryka Skolimowskiego 
uwagi na temat współczesnej cywilizacji technicznej”.

• Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Winiarski, Marta 
Szyca, Tomasz Michalik, Bartłomiej Śmieszniak, Klau-
dia Buczko, Ewa Popowicz – „Urynoterapia – fakty 
i mity”.

• Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Winiarski, Ewa Popo-
wicz, Marta Szyca, Bartłomiej Śmieszniak, Tomasz 
Michalik, Klaudia Buczko – „Rola argininy w orga-
nizmie człowieka”.

• Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-
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Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 
w Legnicy nr 30(1)2019

Sawicka – „Wybrane czynniki psychospołeczne wystę-
pujące w pracy zawodowej osób po przebytym zawale 
mięśnia sercowego”.

• Szymon Leonik, Michał Smoczok, Maciej Sojka, 
Krzysztof Starszak – „Poziom wyszczepialności 
na grypę oraz stosunek do szczepień wśród studen-
tów kierunku lekarskiego w Polsce,

• Łukasz Kląskała – „Odpowiedni stan zdrowia 
jako warunek konieczny do posiadania broni w usta-
wodawstwie polskim”.

• Marcin Hibner – „Zachorowalność na pylicę płuc 
w polskim górnictwie”.

• Oleg Melnychuk – „Criti-
cal Infrastructure as a Com-
ponent of National State 
Security: Concept-categorized 
apartment”.

• Agata Felusiak, Martyna 
Wiciak, Tadeusz Chwalczuk, 
Damian Przestacki – „Effects 
of application of different 
cooling methods during the 
drilling of Inconel 718”.

• Karina Janisz, Justyna 
Biel, Anna Mikulec – „Ana-
liza preferencji użytkowni-
ków samochodów osobowych 
na lokalnym rynku paliw”.

• Tadeusz Chwalczuk, 
Damian Przestacki, Agata 
Felusiak, Martyna Wiciak 
– „Surface of Inconel x-750 
alloy after turning with dif-
ferent CBN inserts under 
various cooling conditions”.

• Małgorzata Lesińska-Sa-
wicka, Agnieszka Grochulska, 
Joanna Żółtańska, Katalin 
Papp, Małgorzata Nagórska 
– „Cross-cultural communi-

cation in nursing. A comparative study of nursing 
students from Poland, Turkey and Hungary”.

• Małgorzata Lesińska-Sawicka, Joanna Żółtańska, 
Agnieszka Grochulska – „Focus of the study: eutha-
nasia in opinions followers of different religions”.

• Monika Szczypska – „Wykorzystanie olejów 
roślinnych”.

• Beata Skwarek – „I Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa «Prawno-społeczne aspekty wychowania 
w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania»”.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów 
w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowa-
nia i struktury artykułów. Informacje te opublikowano 
z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje 
artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

ISSN 1896-8333
e-ISSN 2449-9013

ZESZYTY  NAUKOWE
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

SCIENTIFIC  PAPERS
of The Witelon State University
of Applied Sciences in Legnica

30 (1)/2019

Wydawnictwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Z
ESZ

YT
Y  N

AU
K

O
W

E Państw
ow

ej W
yższej Szkoły Zaw

odow
ej im

. W
itelona w

 Legnicy 30 (1) / 2019

®



kultura505050

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Witelon Music Night w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
wystąpił zespół Projekt Volodia. Koncert odbył się 5 marca 2019 
roku w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Projekt Volodia wyrósł na fali fascynacji twórczością Włodzi-
mierza Wysockiego. Sprawcą powołania tego unikalnego projektu 
jest Janusz Kasprowicz – muzyk, aranżer, twórca i dyrektor 
artystyczny pierwszego w Polsce cyklicznego festiwalu poświę-
conego twórczości W. Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem”. 

Wokalista zaprosił do projektu muzyków grających na co 
dzień jazz, rock, flamenco, blues. Pozwoliło to na stworzenie 
niepowtarzalnego, urozmaiconego (w formie przystępnej również 
dla młodych odbiorców) materiału muzycznego, a raczej całego 
spektaklu, jakim niewątpliwe jest koncert grupy Projekt Volodia. 
Wyszły zaskakujące aranże z gitarą elektryczną, banjo, basem, 
perkusją i akordeonem.

Nowoczesne aranżacje kultowych utworów legendarnego barda 
Włodzimierza Wysockiego odświeżone przez Projekt Volodia 
nadają tej muzyce nowy wyraz we współczesnym świecie. 

Uniwersalność muzyki zespołu pozwala zgromadzić na kon-
certach publiczność w każdym wieku, od nastolatków do fanów 
Wysockiego pamiętających jego występy „na żywo”. Dzięki temu 
Projekt Volodia z powodzeniem występuje zarówno na dużych 
scenach w salach widowiskowych, filharmoniach i amfiteatrach, 
jak również w kameralnych, młodzieżowych klubach muzycznych 
oraz podczas koncertów plenerowych.

W 2011 r. koncert Projektu Volodia transmitowany był 
w radiowej Trójce ze Studia im. A. Osieckiej.

Zespół Projekt Volodia wystąpił w składzie: Janusz Kaspro-
wicz „Yanis” – wokal, gitara basowa; Bogdan Bińczak „Toronto” 
– akordeon, vinofon, instrumenty perkusyjne; Robert Gawron 
„Barakuda” – gitara flamenco, banjo, ukulele; Marcin Kotlarski 
„Kafi” – gitara elektryczna; Tomasz Burzyński „Burza” – perkusja.

Piosenki Wysockiego zabrzmiały 
na Witelon Music Night
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