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co za nami

1 kwietnia – Akademickie Liceum Ogólnokształcące zakończyło bezpłatny kurs przygotowujący
do egzaminów gimnazjalnych i po ukończeniu szkoły
podstawowej. 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.
1 kwietnia – studenci z Koła Naukowego Młodych
Medyków, działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej pod opieką dr n. med. Małgorzaty Bujnowskiej, przeprowadzili szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla pacjentów
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
oraz ich rodzin.
2 kwietnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy znalazła się w gronie wystawców biorących udział w głogowskich Targach Pracy,
które odbywały się 2 kwietnia 2019 roku w Hali
Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wita Stwosza.
3 kwietnia – Biblioteka oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły

przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, zorganizowały wraz z Kierownictwem Oddziału
Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy „Mistrzostwa Świata w Myciu Rąk”.
Wydarzenie adresowane było do młodych pacjentów.
Dodatkowo po filmie i prelekcji wykonano badanie
wzroku urządzeniem udostępnionym przez Lions Club
Silesia Legnica.
5 kwietnia – w Zespole Szkół w Górze odbyły się
Targi Edukacyjne, w których wzięli udział przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
7 kwietnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz studenci naszej
Uczelni wsparli grę fabularną zorganizowaną przez
Escape Room Składnica Szyfrów w Legnicy. Miejscem
zabawy była Galeria Piastów. Motywem przewodnim
gry, która rozpoczęła się po północy i trwała przez
kilka godzin, był atak zombie.
8 –10 kwietnia – delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościła w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym

Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały
spotkanie z cyklu „Ludzie z Pasją”. Gościem spotkania
był Aleksander Doba – podróżnik, kajakarz, zdobywca
i odkrywca, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki
Południowej).
4 kwietnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy w ramach kolejnej odsłony
cyklu Witelon Jam Session zaprezentowała publiczności drugą część koncertu poświęconego „Współczesnym kompozytorom jazzowym”.
5 kwietnia – w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, działającym przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odbył się
Dzień Otwartych Drzwi.
5 kwietnia – studentki z Sekcji Pielęgniarstwa
Koła Naukowego Młodych Medyków działającego

im. Iwana Franki w Drohobyczu. Nasi przedstawiciele
wzięli udział w uroczystości nadania Rektorowi PWSZ
im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszardowi
K. Pisarskiemu tytułu Doktora Honoris Causa.
9 kwietnia – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż.
Ryszard K. Pisarski podczas uroczystości w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki
w Drohobyczu otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa.
12 kwietnia – w Domu Spotkań i Integracji Społecznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi
odbyły się IV Targi Pracy, podczas których przedstawiciele naszej Uczelni zaprezentowali ofertę edukacyjną
na rok akademicki 2019/2020.
12 kwietnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków oraz Młodych
Prawników. Organizatorem wydarzenia był Wydział
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Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk
Społecznych i Humanistycznych oraz koła naukowe.
13 kwietnia – w Lasku Złotoryjskim Legnicy
odbył się III Eko Bieg, podczas którego przedstawiciele naszej Uczelni zaprezentowali ofertę edukacyjną
na rok akademicki 2019/2020. Studenci Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wspierali to
wydarzenia.
13 kwietnia – zakończyło się głosowanie w półfinale konkursu Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego. Studentka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy Alicja Zielińska z drugiego roku Pielęgniarstwa brała udział
w tym etapie. Wyniki półfinału ogłoszono podczas
gali w Galerii Victoria Wałbrzych. Kandydatki z największą liczbą głosów przeszły do Wielkiego Finału
konkursu.
16 kwietnia – w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbył się Dzień
Otwartych Drzwi. W godzinach od 9.00 do 14.00
w budynku przy ul. Sejmowej 5A w Legnicy urucho-

miono punkt informacyjny. Można tu było uzyskać
wszelkie informacje o zasadach rekrutacji na studia
w roku akademickim 2019/2020.
24 kwietnia – Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI International Qualifications przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zakończyło zapisy na egzamin LCCI
English for Business z języka angielskiego – sesja
letnia 2019.
27 kwietnia – przedstawiciele Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzięli
udział w X Polkowickim Maratonie Rowerowym MTB.
Podczas wydarzenia zaprezentowano ofertę edukacyjną naszej Uczelni.
30 kwietnia – na kolejnym koncercie z cyklu Witelon Music Night w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wystąpiła Ewa Uryga
& New York Jazz Collective z projektem muzycznym
„Let’s sing for MAHALIA”. Koncert odbył się w Domu
Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.

co przed nami
2 maja – będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
11 maja – koncertem inauguracyjnym w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze” pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, zainaugurowane zostaną 25. Jaworskie Koncerty Pokoju.
W programie koncertu otwierającego tegoroczny cykl
są utwory ludowe z różnych regionów Polski oraz
pieśni Stanisława Moniuszki.
15 maja – w Zgorzelcu odbędą się targi edukacyjne i pracy. Podczas imprezy przedstawiciele
naszej Uczelni będą prezentować ofertę edukacyjną

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na rok akademicki 2019/2020.
24 maja – na terenie kampusu PWSZ im. Witelona
w Legnicy odbędą się Juwenalia 2019. Tego dnia
wystąpią między innymi DJ W oraz Hazel. Gwiazdą
wieczoru będzie C-BOOL. Ponadto w trakcie konkursów odbędą się pokazy ratownictwa medycznego
i konkursy.
26 maja – w ramach 25. Jaworskich Koncertów
Pokoju odbędzie się koncert organowy. Wystąpią między innymi Filip Presseisen (organy) oraz soliści.
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Wicepremier Jarosław Gowin
przywiózł milion złotych dla
Uczelni
Milion złotych na podniesienie jakości kształcenia otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy wraz z czternastoma innymi publicznymi uczelniami
zawodowymi, które wyłoniono w ramach projektu Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości. Symboliczny czek przekazał
władzom Uczelni Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie
PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Wicepremier Jarosław Gowin, przekazując symboliczny
czek, stwierdził, że jest to potwierdzenie uznania dla najlepszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Takie
nagrody zostały już przekazane w ubiegłym roku, wówczas w gronie najlepszych była również PWSZ im. Witelona
w Legnicy.
Odbierając czek z rąk Ministra, dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów – podkreśliła dorobek Uczelni,
która działa w Legnicy już ponad 20 lat. Wszystkie kierunki
studiów prowadzonych w PWSZ im. Witelona w Legnicy mają
profil praktyczny. Są odzwierciedleniem potrzeb lokalnego
rynku pracy, co potwierdziło badanie losów absolwentów
legnickiej Uczelni, którzy nie mają kłopotów ze znalezieniem
pracy, a ich wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe od osób
kończących inne uczelnie. Pani Prorektor zaznaczyła również,
że w ciągu dwudziestu minionych lat mury uczelni opuściło ponad 25 tys. absolwentów, czyli tylu, ile wynosi jedna
czwarta mieszkańców Legnicy.
Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Dzięki reformie publiczne uczelnie zawodowe
mogą liczyć co roku na dodatkowe środki na podniesienie
jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczne
Inicjatywy Doskonałości” w 2019 r. pieniądze trafią do piętnastu publicznych uczelni zawodowych w Gnieźnie, Przemyślu,
Wałczu, Sanoku, Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze,
Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Płocku,
Jarosławiu i Łomży.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane
w ustawie. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą
pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli
chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów,
otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która
zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki
na cele, które podniosą jakość kształcenia,
np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia
dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące
kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.
Wsparcie otrzymały uczelnie z niemal
wszystkich województw – najwięcej środków
powędrowało do województw: dolnośląskiego,
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podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego. W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria:
co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji
Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat oraz wyniki monitoringu
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA to system,
który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki niemu
można ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy
i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA
wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości, kluczowe
były dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów
w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny
wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu
dyplomu (WWZ). Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa
danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszkania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę
średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To
pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą
sytuację zawodową i materialną absolwenta.
W ubiegłym roku (2018) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy również znalazła się w gronie piętnastu
publicznych uczelni zawodowych zaproszonych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w projekcie „Wsparcie
rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

Dzięki temu Uczelnia uzyskała milion
złotych na rozwój kształcenia zawodowego.
Środki przeznaczono na działania służące
wzmocnieniu profilu praktycznego zgodnie z potrzebami Uczelni. Między innymi
doposażono pracownie na wszystkich
wydziałach w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych, utworzono
salę szkoleniowo-warsztatową na potrzeby
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
dofinansowano wyjazd 3 studentów Filologii na dwumiesięczne praktyki zawodowe
na Maltę.
Zadanie realizowane było od 1 lipca
2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
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z obrad Senatu

Nowy kierunek studiów:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie
Podczas marcowego posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zatwierdzono między innymi utworzenie nowego
kierunku studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie.
Zanim jednak rozpoczęły się obrady, dr Helena
Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów, wręczyła akty powołania na senatorów trojgu przedstawicielom studentów – Izabeli Woźnicy, Maciejowi
Morawskiemu i Tomaszowi Woźnicy. Wszyscy wyłonieni zostali podczas wyborów uzupełniających zorganizowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu
Studenckiego.
Pierwszy punkt posiedzenia dotyczył zatwierdzenia
utraty mocy uchwały w sprawie przyznania dodatku
zadaniowego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W tej uchwale
dodatek dla Rektora uzasadniono przejęciem zamiejscowego wydziału Politechniki Wrocławskiej. Ponieważ jednak politechnika wycofała się z zapowiadanej
likwidacji swojego wydziału, koniecznym było przeredagowanie uchwały.
Po pozytywnym głosowaniu w tej sprawie senatorowie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dodatku
zadaniowego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Tym razem
w uzasadnieniu decyzji zapisano, że „w związku
ze zwiększeniem zakresu obowiązków wynikających
z konieczności dostosowania wewnętrznych uregulowań prawnych do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat postanawia przyznać
prof. dr. hab. inż. Ryszardowi K. Pisarskiemu, Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, dodatek zadaniowy w wysokości
80 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego na okres do końca kadencji”. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.

W kolejnym punkcie dr Karol Rusin, dziekan
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
zaproponował projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej utworzenia kierunku „Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna” – jednolite studia
magisterskie, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020. Zaznaczył, że proponowany kierunek doskonale wpisuje się w misję naszej Uczelni,
oferując kształcenie zgodne z potrzebami rynku
pracy. Kierunek pedagogika – studia pierwszego
stopnia otrzymał pozytywną ocenę PKA. Jednak
w związku z reformą i koniecznością prowadzenia stadiów na kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna wyłącznie jako studia jednolite
magisterskie Wydział zdecydował się złożyć wniosek w celu utworzenia tego kierunku. Ten kierunek studiów w pełni odpowiada potrzebom zarówno
kandydatów na studia, jak i pracodawcom. Należy
zaznaczyć, że nasi studenci i absolwenci są doceniani
przez pracodawców.
Program kształcenia jest zgodny z celami strategicznymi i operacyjnymi procesu kształcenia. Zapewnia nowoczesne podejście do kształcenia na kierunku
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W programie ujęte są zajęcia nie tylko z zakresu metody,
ale również z zakresu nauk prawnych, medycznych
i mediacji.
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zaopiniował pozytywnie
wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w sprawie utworzenia kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” – jednolite
studia magisterskie, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020. Jednocześnie zobowiązano
Rektora do skierowania wniosku do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego celem uzyskania uprawnienia
do prowadzenia tego kierunku.

z obrad Senatu
Następnie dziekan dr Karol Rusin zaproponował
podjęcie uchwały w sprawie przyporządkowania kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”
– jednolite studia magisterskie, profil praktyczny
do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Senat
przyporządkował kierunek „Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna” – jednolite studia magisterskie,
profil praktyczny do następujących dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych: dziedziny nauki – dziedzina
nauk społecznych oraz dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny wynikające z nauk społecznych:
pedagogika – dyscyplina wiodąca, psychologia oraz
socjologia; dyscypliny wynikające z nauk humanistycznych to: filozofia, historia i językoznawstwo.

W kolejnych głosowaniach Senat określił opis
efektów kształcenia dla kierunku „Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna” – jednolite studia
magisterskie, profil praktyczny oraz zatwierdził pozytywnie program kształcenia dla tego kierunku. Proponowany program kształcenia obejmuje dużą liczbę
godzin (4045 godz.), w tym 640 godz. obejmują praktyki zawodowe. Efekty kształcenia obejmują 27 elementów z zakresu wiedzy, 25 z zakresu umiejętności
i 12 efektów z zakresu kompetencji społecznych.
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr Renata Gnitecka przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyporządkowania kierunku
„Energetyka” – studia pierwszego stopnia, profil
praktyczny do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
Doktor Renata Gnitecka poinformowała zebranych, że wniosek o utworzeniu kierunku „Energetyka” studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
został zatwierdzony przez Senat w 2018 r. Efekty
oraz program kształcenia został przyporządkowany
do dziedzin i dyscyplin naukowych.
W programie kształcenia uwzględniono moduły
kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego
oraz specjalnościowego zgodnie z informacjami podanymi w planie zajęć. Wśród modułów znajdują się
moduły realizowane obowiązkowo oraz moduły o treści do wyboru. Do tych ostatnich należy zaliczyć:
język obcy, wykłady do wyboru, projekty przemysłowe,
moduły kształcenia specjalnościowego, w tym seminaria dyplomowe i praca dyplomowa, praktyka zawodowa. Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze
łącznym 960 godz. Praktyki są zaliczane na ocenę.
Plany studiów są prowadzone w formie stacjonarnej
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oraz niestacjonarnej i stanowią załączniki do programów kształcenia.
Zmiana efektów kształcenia polega wyłącznie
na dostosowaniu do nowego opisu charakterystyki
II stopnia.
Senat przyporządkował kierunek „Energetyka” –
studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do następujących dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; dyscypliny
wynikające z nauk inżynieryjno-technicznych to: górnictwo i energetyka (dyscyplina wiodąca), inżynieria
środowiska, automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria mechaniczna.
W dalszym ciągu obrad Senat podjął uchwały
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku „Energetyka” – studia pierwszego stopnia,
profil praktyczny oraz zatwierdził program kształcenia
dla tego kierunku.
Doktor Monika Wierzbicka, dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, przedstawiła projekt
w sprawie likwidacji kierunku „Fizjoterapia”, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Jednocześnie
poinformowała zebranych, że zgodnie z art. 13 ust. 3
pkt 1 Ustawy z dnia 30 listopada 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty jedyną podstawą do uzyskania kwalifikacji w tym zawodzie jest ukończenie jednolitych
5-letnich studiów magisterskich. Tym samym kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku
Fizjoterapia traci podstawę prawną. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie warunków
prowadzenia studiów kształcenie na kierunku fizjoterapia w PWSZ im. Witelona w Legnicy jest prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.
W związku z powyższym Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy
zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie likwidacji kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego
stopnia – profil praktyczny. Kształcenie zakończone
zostanie z dniem 30 września w 2019 roku. Osoby
legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich będą mogły kontynuować kształcenie na studiach magisterskich (drugiego stopnia) w uczelniach
posiadających uprawnienia do kształcenia na studiach
drugiego stopnia, ale tylko do 31 grudnia 2022 r.
Senat na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej postanowił o likwidacji z dniem
30 września 2019 r. studiów pierwszego stopnia
na kierunku Fizjoterapia.
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I Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
W dniach 20 – 23 marca 2019 roku w Płocku odbyło
się pierwsze Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Wzięło w nim
udział 52 rektorów i prorektorów z 32 publicznych
uczelni zawodowych. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentował prof. dr
hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą.
W myśl zapisów nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowa Konferencja
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)
stała się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni
Zawodowych (KRePUZ), skupiającą funkcjonujące
uczelnie pod nazwą Państwowe Wyższe Szkoły
Zawodowe (PWSZ). Powstanie Konferencji Rektorów
Publicznych Uczelni Zawodowych zapisanej w formie ustawowej jest spełnieniem od lat oczekiwań
głównego postulatu środowiska państwowych uczelni
zawodowych.
W ślad za tym w dniu 21 lutego br. w hotelu
Mercure Grand w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów
Publicznych Szkół Zawodowych / Publicznych Uczelni
Zawodowych. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego jednogłośnie przyjęto Statut Konferencji
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Dotychczasowym władzom (Prezydium) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych powierzono dalej
mandat Prezydium Konferencji Publicznych Uczelni
Zawodowych.
W części obrad wziął udział Wiceminister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller oraz Dyrektor
Biura Programów i Przedsięwzięć w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Ziółkowski. Z Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni
Zawodowych spotkał się Wicepremier, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Zgromadzenie w Płocku rozpoczęło się środowym
posiedzeniem Prezydium KRePUZ i uroczystą kolacją.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał w czwartek
w imieniu Prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski –
zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. społecznych.
Pierwszą część posiedzenia rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. Wiceprezes Zarządu Spółki Paweł Kolczyński
opowiedział zgromadzonym o działalności Agencji,
natomiast Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, zaprezentował programy stażowe
ARP. W drugiej części spotkania, już tylko w gronie
władz publicznych uczelni zawodowych, odbyło się
posiedzenie sprawozdawcze.
Jednym z głównych wydarzeń I Zgromadzenia
KRePUZ było podpisanie porozumienia pomiędzy
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Przy podpisaniu umowy obecni byli także: Wiceprezes Rady
Ministrów Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Adam Bielan – Wicemarszałek
Senatu RP. Na mocy porozumienia strony będą wspólnie określać potrzeby spółek z Grupy ARP w zakresie
kierunków kształcenia w uczelniach zawodowych.
Umowa umożliwi kształcenie kadr na potrzeby spółek
z grupy kapitałowej ARP S.A., a także na potrzeby
podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
– To porozumienie to zapowiedź efektywnej współpracy nauki i szkolnictwa wyższego z sektorem
gospodarczym. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół
zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym
idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.
To jeden z priorytetów działań podejmowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – powiedział minister Jarosław Gowin. – Uważam, że inicjatywy takie jak ta, które za główny cel stawiają sobie

relacje
zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej kadry
i ułatwienie młodym ludziom podjęcia pierwszej pracy
zawodowej są szczególnie wartościowe.
ARP S.A. i KRePUZ będą wspierać działania prowadzone przez Agencję w zakresie rozwoju innowacji
w polskim przemyśle. Porozumienie przewiduje również wspólne organizowanie konkursów dla studentów,
doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Bieżąca
współpraca oraz wymiana informacji i doświadczeń
odbywać się będzie w Radzie Gospodarczej przy Konferencji, w skład której wejdą przedstawiciele ARP
S.A., KRePUZ i przedsiębiorców.

– Z przyjemnością włączyliśmy się do tej inicjatywy.
Jest ona dla nas szczególnie ważna, bo przybliża nas
do odpowiedzi na pytanie: czego i jak uczyć w tak
dynamicznie zmieniających się czasach, jak sprawić,
by młodzi wykształceni Polacy mieli takie same szanse
jak ich europejscy rówieśnicy? – zaznaczył prof. dr
hab. Witold Stankowski, przewodniczący Konferencji
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.
– Praktyczny model kształcenia w publicznych
uczelniach zawodowych współgra z potrzebami rynku
pracy. Jestem przekonany, że porozumienie z ARP
pozwoli zwiększyć efektywność współpracy między
sektorem przemysłu i naszą grupą uczelni – dodał
jeden z inicjatorów porozumienia prof. nadzw. dr
hab. Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku.
Po podpisaniu porozumienia i konferencji prasowej odbyło się uroczyste otwarcie I Zgromadzenia
KRePUZ, którego dokonał Wicepremier Jarosław
Gowin. Po południu uczestnicy Zgromadzenia zwie-
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dzali Płock. Mieli okazję zobaczyć m.in. unikatowe
starodruki w Towarzystwie Naukowym Płockim. Później wzięli udział w uroczystej gali z okazji 20-lecia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Piątek rektorzy rozpoczęli od podróży do Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zanim zwiedzili skansen,
wzięli udział w sesji plenarnej, podczas której głos
zabrali przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej: prof. Krzysztof Diks – przewodniczący oraz dr
hab. Maria Próchnicka – sekretarz PKA. Po części
merytorycznej uczestnicy Zgromadzenia skorzystali
ze sprzyjającej pogody i udali się na zwiedzanie pobliskiego skansenu, gdzie mogli zobaczyć w pełni odtworzoną wieś mazowiecką rzędową z końca XIX wieku.
Ostatnia sesja plenarna Zgromadzenia odbyła się
w budynku PWSZ. Gościem specjalnym tej części
konferencji był Piotr Ziółkowski – dyrektor Biura
Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentację nt. „Praktyczne kształcenie pielęgniarek i położnych” przedstawiła też dr Mariola Głowacka, Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu. Na koniec pobytu w murach Uczelni
goście obejrzeli nowo utworzone Centrum Symulacji
Medycznej. Praktyczne działanie centrum zaprezentowali wykładowcy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu.

I Zgromadzenie Plenarne KRepUZ zakończyła
kolacja podsumowująca wydarzenie, która odbyła się
w sali rycerskiej XV-wiecznego Zamku w Oporowie.
Po kolacji goście wysłuchali koncertu fortepianowego
Bartosza Wiśniewskiego, ucznia Szkoły Muzycznej
II stopnia w Płocku. Na koniec pobytu rektorzy udali
się na nocne zwiedzanie zamku. Od kustosza muzeum
dowiedzieli się o wspaniałej historii zamku i jego
mrocznych legendach.
W I Zgromadzeniu Plenarnym KRePUZ wzięło
udział 52 rektorów i prorektorów reprezentujących
32 publiczne uczelnie zawodowe z 15 województw.
Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych to zrzeszenie rektorów reprezentujących
polskie publiczne uczelnie zawodowe. Ma na celu
współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno
w kraju, jak i za granicą. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych jest jedną z dwóch (obok
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich)
Konferencji wpisanych do Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
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VI Dni Otwarte Funduszy Europejskich
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
„Pomyślmy Wspólnie o Swoim Zdrowiu”
10 maja br. zapraszamy do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji
Medycznej było głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących
w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym
tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program
Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program
rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

nych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych
przyszłych kadr medycznych.
W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji
medycznej, co oznacza,
że studenci znajdują się w warunkach fizycznego
i emocjonalnego
realizmu, pozwalającego doświadczać
działań
w
warunkach
zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem
zasady: wierności
symulatorów – stopień odwzorowa-

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy utworzono po to, aby metodami symulacji
medycznej doskonalić umiejętności praktyczne studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.
Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób, aby przygotować ich do pracy
w warunkach szpitalnych, umożliwić praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych podczas sprawowania
opieki nad pacjentem z uwzględnieniem stanu zdrowia,
aktualnych potrzeb i deficytów zdrowotnych. Kształtować umiejętność rozpoznawania zaburzonych potrzeb
i układania planu opieki nad pacjentem. Oznacza to
odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej
wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowa-

nia stanu pacjenta przez symulator; wierności miejsca
– stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej –
stopień odwzorowania postrzegany przez uczestników.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy
naszej Uczelni pełni również funkcję egzaminacyjną
dla studentów.
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
zapraszamy od odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej działającego przy naszej
Uczelni. Oferta skierowana jest zarówno do najmłodszych – przedszkola i pierwsze klasy szkół podstawowych, jak i do młodzieży starszych klas szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w salach
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup odwiedzających naszą Uczelnię.

wydarzenia

13
Program

®

9.00 –13.00 – Przesiewowe badanie wzroku metodą nieinwazyjną
przy użyciu fotoskriningowego sprzętu „Spot Vision Screener” –
sala 119 (dzieci i osoby niepełnoletnie tylko po podpisaniu przez
rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przeprowadzenie
badania, formularz w załączeniu).
9.00 –13.00 – Pomiar ciśnienia krwi – sala 118.
9.00 –13.00 – Obliczanie i interpretacja BMI – wskaźnik masy
ciała – sala 118.

9.00 – „Co może wydarzyć się po wypadku? – Postępowanie
w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.
9.30 – „Zażywasz – przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.
10.00 – „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz
dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych – sala 117 (dzieci zapraszamy na pokaz
z własnymi misiami).
10.30 – „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas
I – III szkół podstawowych – sala 104.
11.00 – „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy” – quiz z nagrodami dla młodzieży – sala 115.
11.00 – „Co może wydarzyć się po wypadku? – Postepowanie w SOR” – symulacja medyczna
w Sali Wysokiej Wierności 116 A.

11.30 – „Zażywasz – przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.
11.00 – „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci
z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych – sala 117 (dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami).
11.30 – „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III
szkół podstawowych – sala 104.
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III Ogólnopolska Studencka Konferencja
Młodych Medyków oraz Młodych Prawników
12 kwietnia bieżącego roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywała się
trzecia edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Młodych Medyków oraz Młodych Prawników.
Organizatorem wydarzenia był Wydziały Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Nauk Społecznych
i Humanistycznych, a także Koła Naukowe Młodych
Medyków i Koła Naukowe „Orto et just”.
Celem konferencji było umożliwienie studentom
zaprezentowanie swoich zainteresowań naukowych.
Jednocześnie stanowiło to doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów oraz integracji coraz liczniejszego środowiska młodych naukowców.
Konferencja obejmowała dwie sesje: medyczną
oraz prawniczą. Sesja medyczna skierowana była

swoją prezentację pt. „Diagnostyka ultrasonograficzna
w postępowaniu przedszpitalnym w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego” przedstawił Radosław Kodzik z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu. Następnie Patrycja Dolecka
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy omówiła „Wiedzę pacjentów z cukrzycą
typu 2 na temat powikłań wynikających z choroby”.
Z kolei Joanna Kostuń i dr Małgorzata Bujnowska
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy) przedstawiły temat „Płeć a czynniki ryzyka
zawału mięśnia sercowego”. Temat „Dysplazja kości
promieniowej. Różnice anatomiczne i ich wpływ
na postępowanie ratownicze” omówili Izabela Woźnica i Maciej Morawski z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, którzy zapre-

do studentów kierunków: Ratownictwo medyczne,
Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i Dietetyka. Sesję prawniczą adresowano natomiast do studentów kierunków:
Prawo i Administracja.
Obrady konferencji otworzyła dr Monika Wierzbicka, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Powitała wszystkich przybyłych i życzyła im owocnych obrad.
Moderatorami pierwszej sesji byli mgr Aleksander Mickiewicz i Barbara Barczyńska. Jako pierwszy

zentowali także ostatni temat tej sesji pt. „Diagnostyka i różnicowanie wstrząsów w praktyce ratownika
medycznego. Zasady postępowania przedszpitalnego”.
Po prezentacjach uczestnicy obrad dyskutowali
na temat przedstawionych referatów.
Drugą sesję poprowadzili jako moderatorzy
dr Jakub Rzucidło i Tomasz Woźnica. Obrady rozpoczęło wystąpienie Tomasza Juraszka z Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat „Praktycznych aspektów
kompensaty szkody niemajątkowej w świetle kodeksu

konferencje, sympozja,
seminaria
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cywilnego”. Po nim Mateusz Górka z Uniwersytetu
Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji omówił
temat „Naruszenie praw pacjenta i błędy medyczne
z perspektywy art. 24 k.c. – wykorzystanie konstrukcji
ochrony dóbr osobistych jako skuteczna metoda dochodzenia roszczeń”. Po nim Beata Raczyńska z Państwo-

w Legnicy. Po nich Tomasz Listwan i Paulina Wojtaszewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy omówili „SMA w Polsce”.
O „Wadach wzroku u dzieci” mówiły Jowita Hajduk,
Hanna Langier i Monika Suszycka (Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy). „Powszech-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wygłosiła referat pt. „Odra, ospa i gruźlica wracają
do łask”, a dr Małgorzata Bujnowska z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
zaprezentowała temat „Korekta płci na podstawie
prawa polskiego”. Obrady II sesji zakończyła dyskusja.
Ostatnią część obrad poprowadzili moderatorzy
mgr Kamila Ślusarczyk i Katarzyna Sztyblewska. Prezentacje rozpoczęły się od wystąpienia pt. „Szczepić?”
Matyldy Dąbrowskiej, Kingi Rakus i Alicji Zielińskiej
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

ność stosowania suplementów diety przez studentów
PWSZ im. Witelona w Legnicy” opracowała Natalia
Wieczorek, a Wioleta Gabryś oceniła „Spożycie płynów przez osoby powyżej 65. roku życia” – wszystkie
reprezentowały Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy.
Na zakończenie Marzena Andrzejewska z Gabinetu
Poradnictwa i Coachingu Dietetycznego „Zmiany”
przedstawiła referat pt. „Coaching dietetyczny niezbędnym narzędziem w gabinecie dietetyka”. Po dyskusji podsumowano obrady i ogłoszono wyniki.
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wydarzenia

Wizyta Szefa WSZW w PWSZ im. Witelona
w Legnicy

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie ppłk Jerzy Pięta 29 marca 2019
roku gościli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
W trakcie swojej wizyty spotkali się z władzami
Uczelni, z prorektorem ds. nauki i współpracy
z zagranicą prof. dr. hab. inż. Jerzym Pietkiewiczem, kanclerzem mgr. Robertem
Burbą oraz zastępcą kanclerza mgr.
Jerzym Stefaniakiem. W spotkaniu
brał także udział mgr Dariusz Stefaniak, uczelniany koordynator ds.
Legii Akademickiej.
Głównym tematem spotkania
były zagadnienia związane z ochotniczym szkoleniem studentów
w ramach pilotażowego projektu
MON Legia Akademicka.
W Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
rusza druga edycja programu Legia
Akademicka Ministerstwa Obrony
Narodowej. Do końca lutego bieżą-

cego roku studenci naszej Uczelni mogli przystąpić
do tego programu. Jego pierwsza edycja okazała się
sukcesem, w którym wzięło udział kilkudziesięciu
studentów z PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wzorem
lat ubiegłych szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku
akademickiego oraz część praktyczną – realizowaną
w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

kursy i szkolenia
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Egzaminy LCCI
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Akredytowane Centrum
Egzaminacyjne LCCI International Qualifications przy
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy prowadzi zapisy na egzamin LCCI English for Business
z języka angielskiego – sesja
letnia 2019. Termin rejestracji
upływa 24 kwietnia 2019 r.
Terminy egzaminów na poszczególnych
poziomach

Koszt
egzaminu

A1/A2 – English for Business Preliminary
Level 10.06.2019 r.

250 zł

A2/B2 – English for Business Level 1
12.06.2019 r.

260 zł

B1/B2 – English for Business level 2
10.06.2019 r.

280 zł

B2/C1 – English for Business Level 3
12.06.2019 r.

350 zł

C1/C2 – English for Business Level 4
12.06.2019 r.

370 zł

Światowe wyniki egzaminów LCCI English
for Business zostaną opublikowane na http://www.
lcci.org.uk dn. 19 sierpnia 2019 r.
Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ przy PWSZ
im. Witelona w Legnicy jest jednym z 5000 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 130 krajach świata
i oferujących zdobycie poszukiwanych kwalifikacji
zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu.
Egzaminy English for Business są egzaminami
z języka angielskiego bazującymi na autentycznych
materiałach i sytuacjach ze świata biznesu. EFB to
najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI.
Jest owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych.
Certyfikaty LCCI IQ są uznawane w Polsce przez
pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz
uniwersytety i inne szkoły wyższe jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym
świecie, stanowią dowód umiejętności sprawnego
funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku
anglojęzycznym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ spełniają również wymogi postępowania
kwalifikacyjnego dla pracowników służb publicznych.
Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich
poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).
Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane
podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym
językiem angielskim na całym świecie. Certyfikaty

English for Business na poziomie 3 i 4 stanowią
także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.
Więcej informacji o egzaminach i Akredytowanym
Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ można znaleźć
na stronie uczelni w zakładce studenci.
Rejestracja na egzaminy
Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci
PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby nie będące
studentami uczelni.
Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu
w tej sesji są proszeni o złożenie karty zgłoszenia
na egzamin wraz z dowodem wpłaty za wybrany
poziom egzaminu w pokoju C104.
Egzamin LCCI English for Business przeprowadzany jest trzy razy w roku w tzw. zwykłych sesjach
ogólnoświatowych (World Series). Najbliższy termin
został uwzględniony w powyższej tabeli.
Płatności należy dokonać we wskazanych terminach na konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy
Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
W sekcji „tytułem” należy wpisać: imię, nazwisko,
datę egzaminu wraz z dopiskiem „Egzamin LCCI
English for Business z języka angielskiego”
Kontakt
Malwina Puchalska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PWSZ im. Witelona w Legnicy – pok. C104 (I piętro)
e-mail: puchalskam@pwsz.legnica.edu.pl
tel. 76 723 23 60
fax 76 723 29 00
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student po godzinach

Nasza studentka w konkursie Miss Polonia
Województwa Dolnośląskiego
Studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy Alicja Zielińska z drugiego
roku Pielęgniarstwa brała udział w półfinale konkursu Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego.
Do 13 kwietnia bieżącego roku za pośrednictwem
sms-ów można było głosować na kandydatki w plebiscycie. Wyniki półfinału ogłoszono podczas gali
w Galerii Victoria Wałbrzych. Kandydatki z największą
liczbą głosów przeszły do Wielkiego Finału konkursu.
– W przyszłości chciałabym podjąć pracę na oddziale
pediatrycznym, kocham dzieci i lubię opiekować się
nimi. Pracowałam jako animatorka czasu wolnego
i stąd wywodzi się moja chęć do pracy z dziećmi.
Zaraziła mnie tym siostra. Kocham zwierzęta, mam
dwa koty, psa, rybki, a ostatnio do tego grona dołączyła mała kurka. Bardzo lubię układać puzzle i czytać
książki. W wolnym czasie gram w gry komputerowe. Moim hobby jest malowanie, wycieczki i jazda

na rowerach zjazdowych. Staram się spełniać swoje
marzenia, dlatego właśnie startuję w konkursie Miss
Polonia. W wolnym czasie pracuję w Ministerstwie
Śledzia i Wódki jako barmanka – tak o sobie w internetowej prezentacji pisała nasza studentka Alicja
Zielińska.

biblioteka
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NASBI – internetowa wypożyczalnia
książek elektronicznych

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zaprasza P.T. Czytelników
do korzystania z dwóch pakietów: BIZNES i EKONOMIA
oraz INFORMATYKA internetowej wypożyczalni książek
elektronicznych NASBI.
Książki dostępne są z komputerów sieci uczelnianej
oraz z komputerów domowych poprzez zdalny dostęp.
Aby skorzystać z publikacji na platformie NASBI,
należy pobrać nowe kody dostępne w Wypożyczalni (bud.
C, p. 011) oraz w Ośrodku Informacji i Dokumentacji
Naukowej (bud. A, p. 366).
Platforma NASBI umożliwia dostęp do ponad 2000
publikacji (e-książek, audiobooków i videokursów) obejmujących następujące dziedziny: marketing, ekonomia,
coaching, e-biznes, biznes IT, programowanie, sieci komputerowe, Web development, Office, urządzenia moblilne
(a także nowości z wymienionych dziedzin, które ukażą
się w roku bieżącym).

kultura
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Juwenalia 2019

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 wydarzenia towarzyszące,
czyli tzw. przedbiegi, organizowane głównie przez i dla studentów.
Podczas koncertów na publiczność czękają między innymi dodatkowe atrakcje
w postaci występów zespołów suportowych, konkursów z cennymi nagrodami, pokazy
ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zawody sprawnościowe, foodtrucki, gastronomia.
24 maja 2019 roku podczas Juwenaliów wystąpią między innymi:
Dj W – pochodzący z Bydgoszczy DJ. Gra muzykę house, ale z wielką chęcią
sięga także po inne gatunki. Jeden z pionierów ruchu DJ-skiego w Polsce. Pomysłodawca i promotor DJ-skiego duetu 2 Sweet Blondies, odnoszącego sukcesy
na całym świecie. Grał na najlepszych
festiwalach u boku najlepszych DJ-ów
świata. Należy tu wymienić choćby:
Sunrise Festiwal, Sensatnion White,
S.O.S., Tiesto in Concert, Independent,
Entrance, Euforia Festiwal czy O.C.E.
Grał gościnnie w ponad stu miejscach
na całym świecie.

kultura
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Największy wpływ na jego twórczość wywarły gwiazdy sceny new romantic i electro
pop: Depeche Mode, Eurythmics, Yazoo czy OMD. Miłość Wojtka do muzyki została
błyskawicznie dostrzeżona przez starszych kolegów, więc szybko rozpoczął muzyczną
karierę – już jako nastolatek zaczął systematycznie grywać w bydgoskich klubach.
Jako że nie chce być szufladkowany jako DJ house’owy, chętnie sięga po różne
gatunki muzyczne. Co dwa miesiące zamieszcza na swojej stronie internetowej sety
z serii in the mix, które ściąga regularnie od kilku do kilkunastu tysięcy osób.
W 2006 roku zdobył 3. miejsce w rankingu portalu FTB na najpopularniejszego polskiego DJ-a. Rok później zwyciężył w zestawieniu – członek teamu
DJ MAGAZINE – polskiej edycji najlepszego branżowego czasopisma świata.
Hazel – właściwie Michał Orzechowski. Z muzyką zetknął się już od najmłodszych
swoich lat, bo już jako 7-letnie dziecko został zapisany do podstawowej szkoły muzycznej.
Wówczas uczył się gry na pianinie i klarnecie. To właśnie kształcenie muzyczne pomogło
mu w bardzo szybkim czasie opanować sztukę DJ-skiego miksowania. Za początek kariery
uważa rok 1998, bo od tego czasu zajął się miksowaniem nagrań. Po trzech miesiącach
grania w klubach warszawskich zdobył pierwsze Mistrzostwo Polski DMC w kategorii
„MIKSOWANIE DO TAŃCA”. Rok później powtórzył ten sukces, zdobywając już wtedy tytuł
„MASTER DJ DMC”. Po zdobyciu pierwszego Mistrzostwa Polski współpracował z firmą
PIONEER, robiąc pokazy możliwości sprzętu „DJ” tej firmy oraz miksowania. Wchodził
w skład nielicznej grupy DJ-ów (i do tej pory również wchodzi) firmy Pioneer Poland –
„PIONEER DJ’S TEAM”, jeżdżąc i grając w klubach całej Polski oraz Niemiec. W roku
2001 startował w Mistrzostwach Europy DJ-ów w Niemczech. Tam właśnie zaprezentował swoje umiejętności techniczne. Rywalizował z 80-oma DJ-ami z całej Europy. Zajął
drugie miejsce w tym konkursie i udowodnił, że w Polsce też są DJ-e na skale światową.
Tytuł Vicemistrza Europy otworzył mu drogę do dalszej kariery. Ma już za sobą występy
z największymi gwiazdami świata muzyki. Ich lista jest bardzo długa. Do najważniejszych
jednak zalicza: DJ TONKA, RANDY KATANA, ANDAIN, MARCEL WOODS, PERAN VAN
DIJK, DJ JEAN, ATB, ALEX MORPH BLANK & JONES, E-CRAIG, MARCO V, ANTOINE
CLAMARAN, ARMAN VAN HELDEN, NU NRG, WOODY VAN EYDEN oraz DJ TIESTO.
Osobą swoją zaszczycił takie imprezy jak: Amsterdam Dance Mission (Poznań), Sunrise
With Ekwador (Kołobrzeg), Viva Beach Party (Sopot), Parada Wolności (Łódż ), Terminal
Summer Beat (Bydgoszcz), Sunshine Music Factory (Gdańsk), Tunnel Electrocity (Lubiąż).
Obecnie skupił się na jeżdżeniu po klubach, grając kilugodzinne sety, w których wyciąga
samą esencję swoich możliwości technicznych i muzycznych, skupiając tysiące ludzi
kochających muzykę i dobrą zabawę.
C-BooL. C-BooL urodził się 30 maja 1981 roku w Pyskowicach. Ma na koncie dwie
statuetki ESKA Music Awards za Najlepszy Hit – w 2016 roku za „Never Go Away” i w
2017 roku za „Magic Symphony”!
C-BooL to jeden z najpopularniejszych polskich reprezentantów muzyki klubowej. DJ,
producent i właściciel wytwórni C-Wave Records od 15 lat tworzy kawałki, które cieszą
się uznaniem na klubowych parkietach. Wszystko zaczęło się od numeru „Would You Fee”,
który sprawił, że C-BooL z lokalnego muzyka stał się didżejem grającym sety na terenie
całej Polski i nie tylko.
Polak do tej pory prezentował swoje muzyczne dzieła w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii czy kilkukrotnie w Niemczech. Grzegorz Cebula może pochwalić się
także ogromnym bagażem doświadczenia, które z pewnością wpływa na jakość brzmienia
jego utworów.
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Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
zaprasza na studia!
Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych mają możliwość kształcenia
się na czterech kierunkach studiów licencjackich
(studia pierwszego stopnia) – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; jednym
kierunku studiów magisterskich (studia drugiego
stopnia) – Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednym
kierunku jednolitych studiów magisterskich (studia
pięcioletnie) – Prawo.

P

•
•
•
•
•
•

Administracja – studia licencjackie

N

O kierunku
Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji,
ekonomii i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy
specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko
wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności
w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.

s t u d i a

l i c e n c j a c k i e

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja
O kierunku:
możesz podjąć
pracę właściwie wszędzie tam, gdzie
przebiegają procesy administracyjne, czyli:
• Program
w urzędach
(zarówno wiedzy
rządowej,
jak
studiów administracji
łączy możliwości zdobywania
z zakresu
i samorządowej),
nauk
prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce.
temu kształcimy
dla obsługi szeroko pojętej
• Dzięki
w spółkach
prawaspecjalistów
handlowego,
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
• administracji,
w przedsiębiorstwach,
przygotowany
został po konsultacji zkażdego
pracodawcami,
• Program
w jednostkach
administracyjnych
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czemu
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miotu gospodarczego,
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• ale
wi jednostkach
świadczących usługi publiczne,
administracyjnym.
• we własnej firmie.
Nasze atuty
W trakcie Tryb
3-letnich
licencjackich
uzyskustudiów:studiów
stacjonarny
/ niestacjonarny
jesz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowapraktyczny
nia prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego, oraz
Czas trwania:prawa
6 semestrów
(3 lata)i gospodarwybranych elementów
cywilnego
czego, a takżeUzyskany
poznasztytuł:
podstawy
zarządzania
niezbędne
licencjat
do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji
Specjalności:
publicznej i szeroko
pojętego aparatu urzędniczego.
menager
w administracji
publicznej spoMasz szansę nabyć
podstawowe
umiejętności
rządzania umów wadministracja
zakresie nabywania
praw
i prawo w biznesiei świadczenia usług, opracowywania decyzji i postanowień
administracyjnych.
Absolwent studiów na kierunku Administracja jest
wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą.
W trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętności pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy
bowiem na umiejętności praktyczne.
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www.pwsz.legnica.edu.pl

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
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Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
• menager w administracji publicznej,
• administracja i prawo w biznesie.
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia
licencjackie
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O kierunku
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są
interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną wiedzę
i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę
z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, statystyka, politologia,
socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.
Wykłady są prowadzone przez doświadczonych
dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie.
Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć – takich
jak ćwiczenia w grupach czy zajęcia laboratoryjne
i seminaria – studenci biorą udział także w warsztatach menedżerskich, treningowych formach zajęć
realizowanych indywidualnie lub zespołowo przy
zastosowaniu analizy przypadków, opracowywaniu
i publicznym prezentowaniu projektów w ramach
warsztatów diagnostyczno-projektowych.

s t u d i a

l i c e n c j a c k i e

Perspektywy zawodowe

Studia naO kierunku:
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
stanowią doskonałą podstawę przygotowującą
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są interdyscypli
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jeststatystyka,
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pracy whistoria
instyprawo,
ekonomia,
politologia,
czy stosunki
międzynarodowe.
tucjach
sektora
publicznego i przedsiębiorstwach
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zajęć, jak ćwiczenia
w grupachoraz
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biorą
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tatach menedżerskich, treningowych formach zajęć realizowa
trzeciego sektora. Może pracować w organizacjach
nych indywidualnie lub zespołowo przy zastosowaniu analizy
pozarządowych
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Nasze atuty
UczelniaTryb
posiada
wyposażone nowostudiów:doskonale
stacjonarny/niestacjonarny
czesne laboratoria i sale praktyczny
ćwiczeniowe, co pozwala
studentom na zdobycie umiejętności praktycznej
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego
Uzyskany
tytuł: licencjat
przez przyszłych
pracodawców.
UczelniaSpecjalności:
dysponuje bardzo dobrze wyposażoną
bazą dydaktyczną
pozwalającą
prowadzić
zajęcia prakadministrowanie
i zarządzanie
w sferze
tyczne z zakresu strzelectwa, zarządzania kryzysobezpieczeństwa wewnętrznego
wego czy też ratownictwa lub obsługi dronów.
służby
mundurowe
w bezpieczeństwie
Dodatkową
zaletą
jest możliwość
osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku odpowiedzialnym za współczesne bezpieczeństwo,
w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy
czy wolontariatu.

s t u d i a

l i c e n c j a c k i e

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
• administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego,
• służby mundurowe w bezpieczeństwie.
ciąg dalszy na str. 24

www.pwsz.legnica.edu.pl
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Wydział Nauk Społecznych...
Filologia angielska – studia licencjackie
O kierunku
Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy
interesują się zdobyciem wiedzy o języku i innych
zjawiskach kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim
na poziomie biegłości C1.
Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech innych języków nowożytnych na poziomach od A1 do B1+, w tym języka niemieckiego
w zakresie rozszerzonym do poziomu B2.

cd. ze str. 23

• tłumacz języka angielskiego i niemieckiego,
• pracownik korporacji / instytucji samorządowej /
biura tłumaczeń.
Nasze atuty
Kształcenie filologiczne obejmuje przedmioty
w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych, uzupełnione o kształcenie w specjalizacjach,
prowadzone w doskonałych warunkach. Uczelnia
posiada pracownie językowe i komputerowe, kabinę
do tłumaczeń symultanicznych, zasoby biblioteczne
i czytelnie do pracy własnej. W programie studiów są
m.in. następujące moduły: praktyczna nauka języka
angielskiego (również z native speakerem), moduły
językoznawcze, moduły kulturo- i literaturoznawcze,
moduły z zakresu translatoryki.
Ofertę edukacyjną uzupełnia współpraca z otoczeniem zawodowym, tj. z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją publiczną
i samorządową, ośrodkami kultury i sztuki, sektorem
pozarządowym oraz organizacjami pracodawców.
Nasi studenci chętnie korzystają z możliwości,
jakie stwarzają programy mobilności edukacyjnej,
realizując część studiów i praktyk za granicą w różnych krajach Unii Europejskiej.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalizacje:
• język angielski w biznesie,
• język angielski z językiem niemieckim.
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www.pwsz.legnica.edu.pl
Nauk Społecznych
i Humanistycznychwszechstronną
Studia te Wydział
umożliwią
absolwentom
realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych.
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Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwent może pracować
jako:
• tłumacz języka angielskiego w środowisku biznesowym,

O kierunku:
Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy interesują się
pozyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kulturowych
dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także
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Pedagogika – studia licencjackie
O kierunku
Studia na kierunku Pedagogika pozwalają zdobyć
podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną,
socjologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka.
Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści
ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz spe-
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Nasze atuty

Dysponujemy znakomitą bazą dydaktyczną. Zajęcia
odbywają się w multimedialnych salach wykładowych i ćwiczeniowych, nowoczesnych pracowniach
i laboratoriach.
Współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska
lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury. Naszymi partnerami są także Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Legnicy oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Jaworze.
Nasi studenci realizują praktyki pedagogiczne
(400 godz. w cyklu kształcenia) w instytucjach
i placówkach związanych z kierunkiem studiów oraz
wybraną specjalnością. Mają także możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, samorządu
studenckiego, wolontariatu.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (specjalność nauczycielska),
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
rodzinie,
• edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych.
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•

l i c e n c j a c k i e

www.pwsz.legnica.edu.pl

cjalnościowych. Realizujemy program kształcenia
o profilu praktycznym,
zatemi Humanistycznych
znaczna część zajęć proWydział Nauk Społecznych
wadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów, praktyk
poza Uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu
przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
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Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwent może pracować w:
• przedszkolach, szkołach podstawowych (klasy
I – III) jako nauczyciel,
• instytucjach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających
rodzinę, organizacjach pozarządowych działających
na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

s t u d i a

l i c e n c j a c k i e

O kierunku:
Studia na kierunku Pedagogika pozwalają nabyć podstawową
wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą
teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje
ciąg dalszy na str. 26
przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. Realizujemy program kształcenia
o profilu praktycznym, zatem znaczna część zajęć prowadzona
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Wydział Nauk Społecznych...
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia
magisterskie
O kierunku
Celem kształcenia na studiach magisterskich jest
zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień
prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością
wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują
przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz
specjalistycznego.
Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki
samorządu terytorialnego, administracja państwowa,
służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany
sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

cd. ze str. 25

• wykonywaniem zadań pracownika administracyjnego w instytucjach sektora publicznego czy też
na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych
pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji,
• pracą w administracji specjalnej, a także w organizacjach trzeciego sektora, w przedsiębiorstwach
i instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych
za ochronę i bezpieczeństwo,
• pełnieniem funkcji koordynatorów lub menedżerów
ds. bezpieczeństwa informacji,
• działalnością w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.
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Perspektywy zawodowe
Absolwent tego kierunku studiów, mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, będzie mógł swoją karierę zawodową związać z:
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Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
• obronność państwa,
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych.
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czyli w urzędach administracji (zarówno rządowej,
jak i samorządowej), w spółkach prawa handlowego,
w przedsiębiorstwach, w jednostkach świadczących
usługi publiczne, we własnej firmie.
Możesz również zostać adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, doradcą podatkowym lub
rzecznikiem patentowym.
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Prawo – jednolite studia magisterskie
O kierunku
Program studiów na kierunku Prawo łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych,
nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce.
Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program przygotowany został
po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz
nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne
umiejętności w zakresie obsługi prawnej sektora publicznego i prywatnego.
Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu Prawa możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy prawne,

PRAWO

j e d n o l i t e

s t u d i a

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

www.pwsz.legnica.edu.pl
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Profesor Ryszard K. Pisarski
Doktorem Honoris Causa
Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego imienia Iwana Franki
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana
Franki w Drohobyczu decyzją Rady Naukowej z 28
lutego 2019 roku przyznał Rektorowi Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prof. dr. hab. inż. Ryszardowi K. Pisarskiemu tytuł
honorowy Doctora Honoris Causa.
Tym samym Rektor naszej Uczelni dołączył
do grona Profesorów Honorowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Dro-

hobyczu, wśród których są także
Roland Franko, Joris Hindryckx, Mikołaj Muszynka, Wiktor Andruszczenko oraz
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, pierwszy Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, który był pierwszym laureatem tego tytułu
nadanego przez drohobycki Uniwersytet.
Uroczystość nadania tytułu odbywała się 9 kwietnia
2019 r. Wzięła w nim udział kilkunastoosobowa delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
W skład delegacji weszli: prof.
dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski –
Rektor, Krystyna Szostak-Pisarska
– małżonka Rektora, prof. dr hab.
dr h. c. Stanisław Dąbrowski – pierwszy Rektor Uczelni, prof. dr hab. inż.
Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
mgr Robert Burba – Kanclerz, mgr
Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza, dr Monika Wierzbicka – Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr Beata Skwarek
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i mgr Dariusz Stefaniak – nauczyciele akademiccy
z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
mgr Zbigniew Gol i mgr Przemysław Kulon – pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw.
Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła
również Elżbieta Krystyna Stępień – Posłanka
na Sejm RP VIII kadencji.
Przed uroczystością Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wraz z przedstawicielami naszej Uczelni gościł
na Wydziale Biologii i Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, gdzie spotkał się
z władzami Wydziału oraz nauczycielami akademickimi. W spotkaniu
uczestniczyła Rektor Uczelni prof. dr hab. Nadiya Skotna.
Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podziękował za tak wielkie wyróżnienie i przyznanie tytułu honorowego Doctora Honoris Causa. Wniosek o nadanie tytułu honorowego Doctora
Honoris Causa dla prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego złożony
został przez Svetlanę Voloshanską – Dziekana Wydziału Biologii i Nauk
Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana
Franki w Drohobyczu.
Na Wydziale Biologii i Nauk Przyrodniczych drohobyckiego Uniwersytetu doszło również do podpisania umowy o współpracy pomiędzy
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Państwowym Rezerwatem Historyczno-Kulturowym „Naguevychy”. W wydarzeniu
wziął udział dr Bohdan Lazarok – Dyrektor Państwowego Rezerwatu
Historyczno-Kulturowego „Naguevychy”.
Następnie wszyscy goście przeszli do głównego budynku Uniwersytetu, gdzie przy hymnie Ukrainy odbyło się uroczyste otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Iwana Franki w Drohobyczu.
ciąg dalszy na str. 30
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Profesor Ryszard K. Pisarski...

cd. ze str. 29

Po uroczystym otwarciu i powitaniu zaproszonych
gości prof. dr hab. Nadiya Skotna odczytała decyzję Rady Naukowej z 28 lutego 2019 r. o nadaniu
tytułu honorowego Doctora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
w Drohobyczu. Chór drohobyckiego Uniwersytetu
„Gaudeamus” uhonorował ten zaszczytny akt akademicką pieśnią „Gaudeamus”.
Laudację na cześć prof. dra hab. inż. Ryszarda
K. Pisarskiego wygłosiła Svetlana Voloshanska – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana
Franki w Drohobyczu.
Profesor Ryszard K. Pisarski w dalszej części uroczystości wygłosił wykład pt. „Wyższe wykształcenie –
mieć wykształcenie czy być wykształconym?”.
Na zakończenie uroczystego posiedzenia Rady
Naukowej Uniwersytetu chór zaśpiewał hymn Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana
Franki w Drohobyczu pt. „Chwała Drohobyckiemu
Uniwersytetowi”.

i studentów) poprzez aktywizację na polu wymiany
studenckiej i pracowników
zarówno administracyjnych, jak i naukowych.
Profesor dr hab. inż.
Ryszard K. Pisarski jest
autorem lub współautorem 83 oryginalnych prac
badawczych, 45 doniesień
konferencyjnych, 13 artykułów popularnonaukowych, 27 opracowań nieopublikowanych. 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 trakcie kadencji Rektora Ryszarda K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna
Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytu-

Profesor Ryszard K. Pisarski był osobiście zaangażowany 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
Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Iwana Franki.
Ponadto promuje Legnicę wśród społeczności uniwersyteckiej drohobyckiego Uniwersytetu (pracowników

tów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono
14 nowych kierunków studiów, w tym cztery kierunki
studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Uruchomiono także dwa kierunki
jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię
i Prawo. Wszystkie kierunki studiów są praktycznie
sprofilowane.
Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład
w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona
w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który
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dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, ale także
mieści Centrum Socjoterapii
dla dzieci i młodzieży. Był też
zwolennikiem budowy farmy
fotowoltaicznej o mocy jednego
MW, która ma nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie Uczelni
na energię elektryczną, ale
umożliwiać kształcenie praktyczne studentów zainteresowanych odnawialnymi źródłami
energii, a także Centrum Symulacji Medycznych służące kształceniu studentów Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki staraniom
Rektora Uczelnia współpracuje
z licznymi zakładami pracy
i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.
Profesor Ryszard K. Pisarski był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Uhonorowany został też Medalem
Komisji Edukacji Narodowej
i Złotym Krzyżem Zasługi.
Ma tytuł honorowy Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego.
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Wyniki II etapu Olimpiady Pielęgniarskiej
im. dr Janiny Fetlińskiej
19 marca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbył się II etap Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny
Fetlińskiej, do którego zakwalifikowało się 5 studentów z I etapu:
1. Natalia Skupin – wynik 60 punktów na 60 możliwych do uzyskania,
2. Barbara Gruca – wynik 59,
3. Katarzyna Bielecka – 59,
4. Patrycja Kęder – 59,
5. Joanna Gajda – 59.
II etap polegał na opracowaniu procesu pielęgnowania w oparciu
o studium przypadków. Studentki wylosowały zadania i w ciągu 1
godziny miały za zadanie:
• postawić diagnozę pielęgniarską,
• wyłonić cel działania,
• przedstawić adekwatne do diagnozy działania pielęgniarskie,
• posługiwać się językiem medycznym.
Komisja II etapu Olimpiady po przeanalizowaniu dokumentacji procesu
pielęgnowania i krótkiej prezentacji studentów wyłoniła dwie laureatki
II etapu:
1. Natalia Skupin – uzyskała maksymalną 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 będzie polegał na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej. Prezentacje
przygotowują finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun naukowy (nauczyciel akademicki) może występować
wyłącznie w roli doradcy na ostatnim etapie tworzenia prezentacji.
Temat prezentacji: „Pacjent onkologiczny/psychiatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”.
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Studentki Sekcji Pielęgniarstwa z wizytą
w legnickim szpitalu
Studentki z Sekcji Pielęgniarstwa
Koła Naukowego Młodych Medyków,
działającego przy Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, wraz
z Kierownictwem Oddziału Dziecięcego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 5 kwietnia 2019 roku
zorganizowały „Mistrzostwa Świata
w Myciu Rąk”. Wydarzenie adresowane
było do młodych pacjentów.
Dodatkowo po filmie i prelekcji
wykonano badanie wzroku urządzeniem
udostępnionym przez Lions Club Silesia
Legnica.
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Aleksander Doba w PWSZ
im. Witelona w Legnicy
Biblioteka oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zorganizowały 22. spotkanie
z cyklu „Ludzie z Pasją”.
Gościem spotkania był Aleksander Doba – podróżnik,
kajakarz, zdobywca i odkrywca, który jako pierwszy
człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean
Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej), opłynął kajakiem Morze Bałtyckie
i Bajkał. Aleksander Doba jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, m.in.: Podróżnik Roku 2015 National
Geographic, Super Kolos 2013, Conrady 1999.
Oprócz trzech wypraw transatlantyckich pan Aleksander ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Latał na szybowcach i skakał ze spadochronem. Ponadto zdobył złotą
odznakę turystyki kolarskiej oraz uzyskał patent sternika
jachtowego. Kajakiem przepłynął trasę wzdłuż zachodniej granicy Polski, jako pierwszy kajakarz przepłynął
całą Wisłę od jej początku, czyli od jeziora zaporowego,
do którego wpada Biała i Czarna Wisełka, aż do ujścia
do Bałtyku. Samotnie opłynął Bałtyk podczas wyprawy
„Kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do Polic”.
Znany podróżnik opowiadał o swoich przygodach,
które przeżył podczas trzech wypraw kajakiem po Oceanie Atlantyckim. Aleksander Doba również jako pierwszy
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opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Dwukrotny złoty, srebrny i brązowy
medalista Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie
górskim.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie między innymi Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego jak i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego „Miedź Legnica”, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
studenci oraz mieszkańcy Legnicy.
– Przez całe życie uprawiałem sport, ale kajakiem zacząłem pływać
dosyć późno. Miałem wtedy 34 lata. Do tego doszła ciekawość świata,
którą zawdzięczam rodzicom. Gdy płynąłem za koło podbiegunowe
północne, znajomi pytali, czy znam chociaż język lub czy byłem kiedyś
w Norwegii. Moja odpowiedź brzmiała „nie”, ale odpowiadałem – „skoro
nie znam, to poznam” – opowiadał Aleksander Doba.
Podróżnik zapytany o chwile zwątpienia z przekonaniem odpowiada,
że w takich wyprawach najważniejsza jest mocna psychika:
– Do każdej wyprawy byłem przygotowany na 150 procent. Najbardziej psychika mi spadła na 114 procent.
Wspomniał również chwile swojego triumfalnego przejazdu przez
Champs Élysées i podobnego triumfu życzył uczestnikom spotkania.
Aleksander Doba za swoje dokonania otrzymał nagrodę podróżniczą
„Super Kolos 2011” – za całokształt osiągnięć kajakarskich i konsekwentne dążenie do realizacji coraz bardziej ambitnych celów. Dzięki internetowemu głosowaniu na stronie internetowej „National Geographic”
zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015”.
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Wernisaż wystawy III Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Koty”
Akademickie Liceum Ogólnokształcące 22 marca 2019 roku w Centrum KonferencyjnoWidowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy zorganizowało wernisaż
pokonkursowej wystawy III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”. W uroczystym otwarciu wystawy oraz wręczeniu nagród laureatom wzięli udział Kanclerz PWSZ
im. Witelona w Legnicy mgr Robert Burba oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka” i zastępca Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak.
W czasie wernisażu zostały wręczone nagrody i wyróżnienie dla zwycięzców, których
prace wybrano spośród 1383 nadesłanych. Prace nadeszły ze 112 miejscowości z całej
Polski. Do wystawy pokonkursowej Jury zakwalifikowało 337 prac. Jest to wyróżnieniem dla uczestników Konkursu, którzy tak licznie wzięli udział w tegorocznej edycji.
W tym roku wiele z nadesłanych prac było wykonanych techniką rzeźby. Po raz
pierwszy zdjęcia wyodrębniono jako oddzielną kategorię. W sumie przyznano 11 nagród
i 43 wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych. Grand Prix III Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Koty” otrzymała jedenastoletnia Anna Jabłońska z Zamościa.
Wystawę, którą przygotował Zbigniew Gol, pracownik Działu Promocji i Wydawnictw, będzie można zwiedzać do końca kwietnia. Wydano również barwny katalog
z pracami tegorocznych laureatów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy
do odwiedzenia wystawy.
Sponsorami III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty” byli: 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.,
CCC SA, GudePol. Patronat medialny sprawował magazyn „Kocie Sprawy”.
Celami konkursu była promocja talentu dzieci i młodzieży, 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 zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami,
które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.
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Przypomnijmy nagrodzonych i wyróżnionych:
Grand Prix
Anna Jabłońska – l. 11 – Zamość
Kategoria 19+
Urszula Kwiatkowska-Sznerch – nagroda, Legnica
Kategoria 17–19
Kinga Szpunar l. 17 – nagroda, Wrocław
Róża Budzińska l. 17 – wyróżnienie, Wrocław
Elżbieta Kołcz l. 17 – wyróżnienie, Wrocław
Kategoria 14 –16
Paulina Kośmider l. 15 – nagroda, Ujazd
Franciszek Drozdowski l. 15 – wyróżnienie, Zamość
Natalia Sudora l. 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 l. 12 – nagroda, Legnica
Judyta Kuduk l. 12 – nagroda, Zamość
Martyna Sławicz l. 13 – nagroda, Przemków
Norbert Niziński l. 12 – wyróżnienie, Legnica
Ewelina Zmełty l. 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 l. 13 – wyróżnienie, Legnica
Dominika Osińska l. 13 – wyróżnienie, Mikołów
Kinga Wojtaszewska l. 12 – wyróżnienie, Legnickie
Pole
ciąg dalszy na str. 38

wieści z ALO

38

Wernisaż wystawy...

cd. ze str. 37

Nadia Stanisławska l. 12 – wyróżnienie, Legnica;
Urszula Balon l. 11 – wyróżnienie, Lubin
Lilianna Paczuska l. 12 – wyróżnienie, Dąbrowa Górnicza
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, Częstochowa
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

kultura

Ewa Uryga z projektem
„Let’s sing for MAHALIA”
Na kolejnym koncercie
z cyklu Witelon Music Night
w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wystąpi
Ewa Uryga & New York
Jazz Collective z projektem muzycznym „Let’s
sing for MAHALIA”. Koncert odbędzie 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
z gatunku negro spirituals Mahalii Jackson, światowej królowej muzyki gospel. O absolutnej wyjątkowości tego przedsięwzięcia ma stanowić 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, ale w jazzowych aranżacjach, 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 piosenkę dawno temu wykonywała Mahalia Jackson.
Koncert jest wspaniałą okazją na przybliżenie legendarnej
Mahalii Jackson w nowej jazzowej odsłonie muzycznej.
Jest to międzynarodowy projekt jazzowy z udziałem gwiazd
światowej sceny muzycznej. Wspólnie z Ewą Urygą – wokalistką uznaną przez „Jazz Forum” i „Twój Blues” za jedną
z najlepszych polskich wokalistek jazzowych – na jednej
scenie wystąpią: Luques Curtis jeden z najbardziej cenionych basistów młodego pokolenia, absolwent prestiżowej
Berklee College of Music, oraz Dorota Piotrowska – polska
perkusistka jazzowa, z powodzeniem koncertująca na całym
świecie z plejadą gwiazd jazzowej estrady, ma na swoim
koncie debiut w Carnegie Hall. Ponadto w trakcie koncertu
wystąpi Zaccai Curtis.
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Współcześni kompozytorzy jazzowi –
część II
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w ramach
kolejnej odsłony cyklu Witelon Jam Session zaprezentowała publiczności drugą
część koncertu poświęconego „Współczesnym kompozytorom jazzowym”.
Wspólne jamowanie odbyło się w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy 4 kwietnia 2019 r.

kultura
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Targi Edukacyjne w Strzegomiu
Strzegomska filia
Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy
28 marca 2019 roku
zorganizowała kolejną
edycję Targów Edukacyjnych. Prezentacje
odbywały się w Zespole
Szkół w Strzegomiu.
Celem Targów Edukacyjnych była pomoc
młodzieży w wyborze kierunku dalszego

kształcenia, ułatwienie dostępu do aktualnych ofert
szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, szkół
policealnych i instytucji rynku pracy oraz stworzenie
możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych uczelni, szkół i innych jednostek. Targi dały możliwość spotkania osób o różnych
doświadczeniach, punktach widzenia, opiniach i koncepcjach koniecznych do podjęcia świadomej decyzji
o wyborze kierunku i rodzaju dalszej edukacji.
Wśród wystawców była również Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która
prezentowała kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych
oraz kursów i szkoleń.
Młodzież odwiedzająca stoisko
naszej Uczelni uzyskała niezbędne
informacje na temat możliwości
rozwijania własnych zainteresowań
oraz o perspektywach zatrudnienia
po zakończeniu cyklu nauki.
Wiele osób zwróciło również
uwagę na aktywność naszej Uczelni
związanej ze studiami za granicą.
Współpracujemy między innymi
z uczelniami z Belgii, Bułgarii,
Danii, Francji, Hiszpanii, Grecji,
Włoch, Niemiec, Rumunii, Słowacji
oraz Turcji. Jest to możliwe dzięki
programowi Erasmus+, który daje
szansę na pogłębienie wiedzy dotyczącej zachodnich systemów samorządowych i rządowych. Pozwala
on również na szybkie opanowanie umiejętności komunikacyjnych
i poprawnej fonetyki języka obcego.
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PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach
w Głogowie
Państwowa
Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się
gronie wystawców biorących udział w głogowskich
Targach Pracy i Akademickich Targach Edukacyjnych, które odbywały się 2
kwietnia 2019 roku w Hali
Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Wita Stwosza.

Nasza uczelnia zaprezentowała ofertę edukacyjną
na rok akademicki 2019/2020. W czasie spotkania
z uczniami zostały omówione zasady tegorocznej
rekrutacji. Rekrutacja na studia prowadzona będzie
na kierunki studiów licencjackich, inżynierskich
oraz na kierunki studiów magisterskich. Ponadto
w ofercie naszej Uczelni są dostępne także studia
podyplomowe, o których szerzej można się dowiedzieć na stronie internetowej naszej Uczelni.
Głogowskie Targi Pracy były okazją dla osób bezrobotnych do zapoznania się aktualnymi ofertami
pracy, a dla pracodawców sposobem na pozyskanie
nowych pracowników.
Oprócz prezentacji szkół i zakładów pracy
dla uczestników przygotowano także specjalne
warsztaty dotyczące tego, jak zachowywać się
i co mówić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
jak napisać dobre CV oraz gdzie skutecznie
szukać zatrudnienia. Głogowskie Targi Pracy
zorganizował Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejska Strefa Biznesu w Głogowie.
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Targi Pracy i Edukacji w Lubsku
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona
w Legnicy 26 marca 2019 roku
wzięła udział w Targach Pracy
i Edukacji, które odbywały się
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Lubsku.
Organizatorem targów
była Lubuska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze
przy udziale Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Przedsięwzięcie skierowane było głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych, osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zainteresowanych tematem pracy i szkoleń mieszkańców
gminy. Była to niepowtarzalna szansa, by zapoznać
się z aktualnymi ofertami pracy, a także pozyskać
nowych pracowników, praktykantów i wolontariuszy.
Dzięki organizacji tego wydarzenia młodzież miała
możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni,
a tym samym dokonania właściwego wyboru kierunku
kształcenia.
Wśród wystawców prezentujących ofertę szkoleniową i edukacyjną były między innymi ochotnicze
hufce pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery, Branżowa Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Technicznych,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
Łużycka Szkoła Wyższa, Szkoły Policealne ŻAK.
Na miejscu można było skorzystać z pomocy doradców zawodowych oraz oferty Powiatowego Urzędu
Pracy. Swoją ofertę przedstawiły również lokalne
firmy, takie jak: Poczta Polska, Magnolia, PGKiM,
Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Żarach.
W czasie spotkania z uczniami przedstawiciel naszej
Uczelni prezentował zasady tegorocznej rekrutacji.
Rekrutacja na studia prowadzona będzie na kierunki
studiów inżynierskich, licencjackich, kierunki studiów magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich.
Każdy otrzymał szczegółowy informator prezentujący naszą bazę materialną, stale powiększaną i unowocześnianą. Podczas targów zaprezentowano również
ofertę kursów i szkoleń, a także studiów za granicą.

Niejednokrotnie młodzi 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.
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Na XVII Powiatowych Targach Edukacyjnych
w Jaworze o ofercie PWSZ im. Witelona
w Legnicy
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 22
marca 2019 roku gościł kilkanaście uczelni wyższych
z Dolnego Śląska podczas XVII
Powiatowych Targów Edukacyjnych. Targi, podobnie jak
w latach poprzednich, odbywały się w auli Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a wśród stoisk nie zabrakło
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk raz Dolnośląski Kurator
Oświaty Roman Kowalczyk.
Celem Targów było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz
oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół
wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją
i rynkiem pracy. Podczas wydarzenia odbyło się spotkanie z odkrywcą ludzkich tajemnic, eksploratorem,
dokumentalistą, popularyzatorem wiedzy historycznej – Łukaszem Kazakiem.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy prezentowała 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.
Bardzo ważną innowacją procesu kształcenia
w naszej Uczelni jest realizacja projektów transferowych. Są to realizacje wynikające z potrzeb pracodawcy
wykonywane przez studentów odbywających praktyki
wspólnie z nauczycielami akademickimi. W ten sposób
studenci nie tylko poznają realia przyszłej pracy, ale
wspomagają przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów technicznych z wykorzystaniem zdobywanej
na uczelni wiedzy. Pracodawcy zyskują w ten sposób
bezpłatne rozwiązania, które odciążają pracowników

realizujących bieżące zadania i mogą sprawdzić przydatność studentów w firmie. W ten sposób dochodzi
do transferu wiedzy z uczelni do zakładów pracy.
Przekrój prowadzonych przez PWSZ im. Witelona
w Legnicy kierunków jest bardzo zróżnicowany. Są to
kierunki ekonomiczne, humanistyczne, medyczne,
prawne i techniczne. Przy naszym stoisku można było
uzyskać informacje o tegorocznych zasadach i terminach rekrutacji, szczegółowe opisy kierunków, zapoznać się z programem kształcenia czy perspektywami
zatrudnienia po ukończeniu nauki.
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W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym,
działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 5 kwietnia 2019 roku
w godzinach od 9:00 do 17:00 odbył się Dzień Otwartych Drzwi.
Tego dnia miało miejsce szereg działań prezentujących możliwości rozwoju talentów i pasji młodzieży, między innymi pokazy kultury japońskiej,
quizy językowe, warsztaty chemiczne i biologiczne.
Gości zapraszano także do kafejki literackiej.

W trakcie tego Dnia była również możliwość zobaczenia występów uczniów, zwiedzenia wszystkich sal
i pracowni Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – w tym laboratorium chemicznego, fizycznego
i biologicznego oraz poznania nauczycieli.
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Koło Naukowe Młodych Medyków
szkoliło pacjentów
Studenci z Koła Naukowego Młodych Medyków,
działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej, pod opieką dr n. med. Małgorzaty Bujnowskiej, 1 kwietnia 2019 roku przeprowadzili szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy oraz ich rodzin.
Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiedziały się,
jakie kroki należy podjąć. Musimy pamiętać, aby nie lekceważyć osoby nieprzytomnej – próbujemy nawiązać
z nią kontakt, jeśli osoba nie reaguje, niezwłocznie

podejmujemy dalsze postępowanie resuscytacyjne. Starajmy się pracować w zespole. Sprawdzamy oddech i oceniamy, jakiej pomocy potrzebuje osoba poszkodowana.
Udrażniamy drogi oddechowe, jeśli poczujemy na policzku
oddech, usłyszymy szelest powietrza i zobaczymy unoszącą się klatkę piersiową, to znaczy, że pacjent oddycha
– kładziemy go na boku w pozycji bocznej bezpiecznej
i wzywamy pomoc. Jeśli pacjent nie oddycha, wzywamy
pomoc i przystępujemy do resuscytacji!
To nie ostatnia akcja tego typu, takie spotkania będą
organizowane cyklicznie.

student po godzinach

49

®

O normie ISO 9001:2015
w Kole Naukowym Zarządzania Jakością
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy studenci z Koła Naukowego Zarządzania Jakością,
działającego przy Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, zorganizowali panel dyskusyjny z udziałem specjalisty Urzędu Dozoru Technicznego Oddział
we Wrocławiu Mirosława Gołąbka. Temat dyskusji
stanowiły „Wymagania Normy ISO 9001: 2015”.
Celem działalności Koła Naukowego Zarządzania
Jakością jest powiększanie wiedzy studentów wykraczającej poza program standardowy studiów wyższych
w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie
rozwoju naukowego członków koła.
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VII Międzyszkolny Konkurs
Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego
DEng dENG
W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
20 marca 2019 roku odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka
Niemieckiego DEng dENG.
Konkurs odbywał się pod Patronatem Honorowym
Starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśki i był
współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Celem konkursu było promowanie wśród uczniów
znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania
wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego, doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować
samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł
informacji oraz stworzenie możliwości sprawdzenia
się w rywalizacji z innymi uczniami.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Chojnowie, Szkoły Podstawowej
nr 3 w Chojnowie, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
Szkoły Podstawowej w Starym Łomie, Szkoły Podstawowej w Gromadce, Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
W wydarzeniu uczestniczyli studenci z Koła Naukowego Języka Biznesu i Koła Naukowego Renesans,
działających przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona.

Studenci pod opieką mgr Joanny Czarneckiej,
nauczyciela akademickiego na kierunku Filologia,
zaprezentowali kierunek Filologia, na którym można
studiować w naszej Uczelni.
Omówili również działalność pozadydaktyczną
w kołach naukowych, współpracę międzynarodową – wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne
w ramach programu Erasmus+, możliwość przystąpienia do egzaminów LCCI English for Business
w centrum egzaminacyjnym uczelni w celu uzyskania
poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie
handlu, przemysłu i biznesu.
Uczelnia również przekazała drobne upominki
dla laureatów konkursu.
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W Świebodzicach o planowaniu kariery
zawodowej
Około 500 uczniów odwiedziło VII Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej, które odbyły
się 26 marca 2019 roku w sali Miejskiego
Domu Kultury. Organizatorami wydarzenia
był Urząd Miejski w Świebodzicach oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Filia
w Świebodzicach.
– Organizacja Targów jest ważnym wydarzeniem w Gminie Świebodzice, skierowanym
do młodzieży, która stoi przed wyborem dalszego kształcenia. Troska o trafny wybór
ścieżki edukacyjnej przez młodzież jest dla miasta priorytetem, Zdajemy sobie z tego sprawę, jak ważna i decydująca o przyszłości jest
to decyzja. Samorząd, chcąc ułatwić młodym osobom ten wybór,
zaprosił do Świebodzic uczelnie wyższe oraz instytucje wspomagające
planowanie kariery, które zaprezentują swoją działalność, a także
kierunki kształcenia – mówili organizatorzy podczas otwarcia targów.
Placówki prezentowały swoją ofertę edukacyjną, doradztwem służyły
także instytucje zajmujące się wspomaganiem planowania kariery.
W gronie wystawców była także Państwowa Wyższa 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
zatrudnienia po ukończeniu cyklu
kształcenia oraz o wielu atrakcjach,
jakie nierozerwalnie wiążą się z życiem
studenckim
Wiele osób zwróciło również uwagę
na rozbudowaną formę praktyk studenckich. Uczelnia współpracuje
w tym zakresie z licznymi zakładami
pracy, które pomagają dopasować
ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku. Studenci uczelni odbywają
praktyki w znanych i renomowanych
firmach. Dla studentów oznacza to
więcej nauki praktycznej, także poza
Uczelnią – studenci częściej i więcej
przebywają na praktykach zawodowych w firmach i realizują większość
programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych
i transferowych oraz warsztatów.
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PWSZ im. Witelona w Legnicy
na Żagańskich Targach Pracy i Edukacji
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy 20 marca 2019 roku
gościła w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha
w Żaganiu, gdzie odbywały się
Żagańskie Targi Pracy i Edukacji. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Dobry wybór
– szczęśliwe życie”. Wydarzenie
współorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu pod patronatem
Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.
Nasza Uczelnia miała również swoje stanowisko
prezentujące ofertę edukacyjną na nowy rok akademicki 2019/2020.
Dla uczniów odwiedzających targi była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertami kształcenia,
a także propozycjami nowości edukacyjnych szkół
z terenu powiatu żagańskiego i okolic. Nie zabrakło
również ofert praktyk, staży czy wolontariatu.
Celem imprezy była promocja ofert edukacyjnych
powiatu żagańskiego oraz zachęcenie młodzieży
do podejmowania aktywności zawodowej poprzez
podejmowanie pracy dorywczej po zajęciach lekcyjnych oraz w przerwach wakacyjnych lub w czasie ferii
zimowych. Uczestnictwo w targach sprzyjało także
kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży
w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprezentowała kierunki kształcenia,
które poszerzają wiedzę i umiejętności kierunkowe
oraz przygotowują do wykonywania specjalistycznych
i praktycznych zadań.

Młodzież odwiedzająca stoisko naszej Uczelni uzyskała również niezbędne informacje na temat pomocy
materialnej dla studentów oraz perspektyw zatrudnienia po ukończeniu kształcenia.
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Dzień Otwartych Drzwi w Chocianowie
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy 13 marca 2019 roku wzięła
udział w Dniu Otwartych Drzwi,
zorganizowanym przez Zespół
Szkół w Chocianowie.
W wydarzeniu wzięli udział
między innymi uczniowie klas
III gimnazjalnych i klas VIII
szkół podstawowych z Chocianowa, Gromadki, Polkowic,
Przemkowa, Wysokiej, Trzebnic, Parchowa, Chojnowa
i Szklar Dolnych.
Zespól Szkół w Chocianowie w tym roku gościł Wicestarostę Powiatu Polkowickiego Krzysztofa Nestera,
Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Czekajło,
Członka Zarządu Powiatu Polkowickiego Franciszka
Skibickiego, przedstawicieli zakładów i instytucji współpracujących z placówką, reprezentantów Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dyrektorów szkół.

W Dniu Otwartych Drzwi Zespołu Szkół w Chocianowie wzięli udział także przedstawiciele wyższych
uczelni z Polkowic, Głogowa, Legnicy i Wrocławia.
Po raz pierwszy w przedsięwzięciu uczestniczyli
reprezentanci KGHM ZANAM S.A., KGHM Polkowice-Sieroszowice, Rag Sp. z o.o.
Uczniowie mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami wielu szkół wyższych i pracodawców,
zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną oraz
możliwościami rozwoju zawodowego na rynku pracy
po ukończeniu szkoły średniej.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 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 zatrudnienia po ukończeniu
cyklu kształcenia, mówiono też o wielu atrakcjach,
jakie nierozerwalnie wiążą się z życiem studenckim.
Zespół Szkół w Chocianowie kształci młodzież
w technikum w zawodzie: technik mechatronik,
technik obsługi turystycznej, technik logistyk, natomiast w branżowej szkole I stopnia w zawodzie
mechatronik oraz w klasie wielozawodowej. W dalszej części spotkania goście obejrzeli prezentację
przedstawiającą najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia szkolne oraz osiągnięcia uczniów.
Po oficjalnej części wszyscy goście i uczniowie
udali się na zwiedzanie szkoły, a w szczególności pracowni zawodowych mechatronicznych oraz
obsługi turystycznej wyposażonych w nowoczesne
urządzenia wspomagające kształcenie.
Mechatronicy imponowali zdolnościami manualnymi, umiejętnością konstruowania skomplikowanych mechanizmów czy też działaniami
na stanowiskach do ćwiczeń z zakresu pneumatyki.
Jednak największe wrażenie wywarła na zwiedzających drukarka 3D, na której uczniowie drukowali
sympatyczne ludziki. W pracowni turystyki duże
zainteresowanie wzbudziły pokazy barmańskie.
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25. Jaworskie Koncerty Pokoju
Koncertem inauguracyjnym w wykonaniu Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 11 maja 2019 zainaugurowane zostaną 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. W programie koncertu otwierającego tegoroczny cykl są utwory ludowe z różnych
regionów Polski oraz pieśni Stanisława Moniuszki.
Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy
festiwal muzyki kameralnej organizowany od kilkunastu lat, który jest stałym elementem życia
społecznego i kulturalnego regionu. Organizatorami Jaworskich Koncertów Pokoju są gmina
Jawor, Muzeum Regionalne w Jaworze, Parafia
Ewangelicko-Augsburska w Jaworze. Za kierownictwo artystyczne koncertów odpowiada Anna
Grynszpan. Natomiast przed każdym koncertem
słowo o muzyce powie Elżbieta Szomańska.
Program
• 11 maja 2019 r., godz. 18:00 – Koncert Inauguracyjny
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” Jacek
Boniecki – dyrygent. W programie: utwory ludowe z różnych
regionów Polski, pieśni Stanisława Moniuszki.
• 26 maja 2019 r., godz.18.00 – Koncert Organowy
Filip Presseisen – organy oraz soliści.
• 16 czerwca 2019 r., godz. 18.00 – Koncert Mistrzowie Jazzu
Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian
Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. W programie:
największe przeboje artystki, m.in. „Czas nas uczy pogody”,
„Brzydcy”, „Za szybą”.
• 18 czerwca 2019 r., godz. 10.00 – Przedstawienie Muzyczne
dla Dzieci
„Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Autor Ernest Bryll,
muzyka Ryszard Poznakowski, Wojciech Trzciński.
• 31 sierpnia 2019 r. godz. 18.00 – Koncert Nadzwyczajny z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
Olga Maroszek – alt, Tomasz Rak – baryton
& Kwartet Smyczkowy Apertus. W programie:
utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki,
Romualda Twardowskiego, Henryka Wieniawskiego.
•
21 września 2019 r., godz. 18.00 – Koncert
Finałowy
Polska Opera Królewska – Capella Regia Polonia
oraz soliści. W programie: Georg Friedrich Haendel – Oratorium Mesjasz, HWV 56.
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„Zastosowanie kliniczne fizjoterapii
w ortopedii i traumatologii”

joterapią sportową. Ukończył studia
owania Fizycznego we Wrocławiu.
ze fizycznej. Od 2017 roku pracuje
Nauk o Sporcie w AWF we Wrocławiu.
, m.in. w Polskim Związku Kolarskim,
ch sportowych.
acji w periodykach zagranicznych
ortowej, fizjologii wysiłku fizycznego

Zastosowanie klinicZne fiZjoterapii w ortopedii i traumatologii

fizjoterapią w dysfunkcjach narządu
studia magisterskie i doktoranckie
u. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora
3 pracował w Katedrze Fizjoterapii
oterapii AWF we Wrocławiu. W latach
Akademii Medycznej im. Piastów
ty of Medicine. Od 2015 roku pracuje
iu i Kulturze Fizycznej w Państwowej
gnicy. Od 2013 roku pełni funkcję
R.
acji w periodykach zagranicznych
atownictwa wodnego, współautorem
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011),
ersytetu Medyczego, Wrocław 2011),
” (Wyd. Uniwersytetu Medycznego,
udentów medycyny” (Wyd. Akademii
portu ratowniczego w Polsce w latach
etu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013).

Grzegorz Konieczny, Sebastian Klich

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się monografia
pt. „Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii
i traumatologii” autorstwa dra Grzegorza Koniecznego
oraz dra Sebastiana Klicha.

w bezruchu, jak i podczas ruchu. Ostatnie ograniczenie dotyczy sfery psychologicznej – pacjent lęka się
wykonać jakiś ruch, aby nie zniszczyć pracy ortopedy
wykonanej podczas zabiegu operacyjnego, tym samym
uszkodzić samego siebie.

Grzegorz Konieczny, Sebastian Klich

ZaStoSowanie
KlinicZne
fiZjoterapii
w ortopedii
i traumatoloGii

Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Dla hospitalizowanych pacjentów najtrudniejszym
okresem jest okres wczesnopooperacyjny, ponieważ
wówczas pojawiają się największe ograniczenia. Część
tych ograniczeń związana jest z osłabieniem organizmu, które występuje po zabiegu operacyjnym – nienaturalna ingerencja w tkanki zawsze jest traktowana
jako agresja. Inne dotyczą czasowego ograniczenia lub
zakazu wykonywania określonych ruchów w danym
stawie. Kolejnym ograniczeniem jest ból, który pojawia się w mniejszym lub większym stopniu zarówno

Niniejsze opracowanie ma ukazać studentom fizjoterapii oraz mniej doświadczonym fizjoterapeutom
specyfikę pracy w warunkach szpitalnych wśród
pacjentów leczonych z powodu schorzeń narządu
ruchu. Przedstawione w nim zagadnienia ujęto przystępnie, aby można je było sprawnie wprowadzić
do praktyki fizjoterapeutycznej. W końcowych rozdziałach uwzględniono również postępowanie fizjoterapeutyczne w dalszych dobach po przebytym uszkodzeniu
narządu ruchu.
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XIV Konkurs Krajoznawczy
„Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 15 marca 2019 roku odbył się finał XIV
Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki
Jak Swój Dom”.
Wydarzenie zorganizowano wspólnie przez
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, Regionalną Pracownię
Krajoznawczą PTTK w Legnicy, Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz naszą Uczelnię. Honorowy
patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu
Legnickiego Adam Babuśka.
W zmaganiach wzięło udział łącznie 17 drużyn,
z czego z terenu powiatu legnickiego drużyny
ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, Szkoły Podstawowej nr 4
w Chojnowie, Gimnazjum w Miłkowicach.
Celem konkursu było rozbudzenie u młodzieży
umiłowania ziemi ojczystej, pogłębienie wiedzy
o regionie oraz zachęcenie młodzieży do udziału
w ruchu turystyczno-krajoznawczym.
Przed startującymi zawodnikami postawiono trzy
zadania. Pierwszym było odpowiedzieć na pytania zawarte w teście, następnie drużynowo rozpoznać dziesięć zdjęć przedstawiających
zabytki powiatu legnickiego oraz
przygotować plakat zachęcający
do zdobywania Regionalnej Odznaki
Krajoznawczej PTTK.
W kategorii szkoły podstawowe
na podium miejsca wywalczyły drużyny:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa nr
4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,
• II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 5 w Legnicy,
• III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Miłkowicach.
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W kategorii gimnazjów:
• I miejsce zajęło Gimnazjum TWP w Legnicy,
• II miejsce Gimnazjum w Miłkowicach.
W kategorii szkoły średnie na podium miejsca wywalczyły
drużyny:
• I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Wyspiańskiego w Legnicy,
• II miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,
• III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.
Nagrody zwycięzcom wręczyła Wicestarosta Janina Mazur
oraz Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona
w Legnicy dr Helena Babiuch.

