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Lato z TPD

Niecodzienne spotkanie w Pałacu Prezydenckim
Szczególnie ciekawie przebiegają turnusy kolonijne
przygotowane przez Legnicki Oddział Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Mimo braku dofinansowania – z wyjątkiem wsparcia dla 90 dzieci podopiecznych Funduszu Składkowego KRUS – przygotowano wypoczynek dla ponad
600 dzieci z terenu subregionu legnickiego. Większość kolonii odbyła się w czerwcu i lipcu – Międzyzdroje i Warszawa –s a w sierpniu rozpoczęły
się kolonie w Kołobrzegu i Kudowie Zdroju. Kolonie
odbywają się w roku 100-lecia TPD, a także w Roku
Moniuszkowskim i w roku 75-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Te rocznice wyeksponowane są
w programach kolonii obok oczywiście kąpieli, plażowania, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych. Na turnusach kolonijnych odbywały
się wieczory pamięci o św. Janie Pawle II. Wielką
niespodzianką było zaproszenie czterdziestoosobowej grupy legnickich dzieci i przebywających z nimi
dzieci z partnerskiego miasta Legnicy – Drohobycza
do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Dzieci przebywały na kolonii w Centralnym Ośrodku
TPD „Helenów” w Warszawie. Na zaproszenie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy zwiedzały Pałac
Prezydencki. Z uczestnikami spotkał się też Prezydent
RP Andrzej Duda.
Pani Prezydentowa, która sprawuje honorowy
patronat nad obchodami stulecia TPD, żywo interesowała się działalnością Legnickiego Oddziału TPD.
Podkreśliła z uznaniem działalność młodych wolontariuszy, w tym studentów z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Była także

zainteresowana działaniami na rzecz pomocy dzieciom
szczególnej troski.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe upominki i autografy od pary prezydenckiej.
Chór dziecięcy z Drohobycza w pięknych ludowych
strojach zaprezentował koncert pieśni patriotycznych,
religijnych i ludowych.
Pobyt dzieci z Drohobycza sfinansował Senat RP.
Oprócz Pałacu Prezydenckiego młodzi drohobyczanie
zaprezentowali koncerty w Sejmie, Centrum Zdrowia
Dziecka, Ośrodku TPD „Helenów” i w kościele Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. Oprócz kolonii
wyjazdowych oddział TPD w Legnicy zorganizował
akcję „Lato w mieście 2019” na bazie Ośrodka „Kibice
Razem”, a koła specjalnej troski z Lubina i Jawora zorganizowały turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w Mrzeżynie i Serbinowie dla blisko 100 uczestników (dzieci
z rodzicami). Ponadto ok. 50 dzieci wypoczywało
we Włoszech.
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2 sierpnia – ogłoszono listę osób przyjętych na I rok studiów
w PWSZ im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2019/2020.
2 sierpnia – rozpoczął się drugi nabór na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy na kierunkach, które nie wyczerpały limitów przyjęć.
Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 23 września 2019 r.
9 sierpnia – w Świętoszowie podczas obchodów święta 10. Brygady
Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka podpisano
porozumienie o współpracy z naszą Uczelnią.
10 – 11 sierpnia – przedstawiciele PWSZ im. Witelona w Legnicy
zaprezentowali ofertę edukacyjną podczas Święta Twierdzy Kłodzkiej.
17–18 sierpnia – przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok
akademicki 2019/2020 podczas 25. Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
24 – 25 sierpnia – przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną
na rok akademicki 2019/2020 podczas Dni Żar.

24 – 25 sierpnia – przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok
akademicki 2019/2020 podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze.
27 sierpnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej
Uczelni odbyła się konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019
oraz otwierająca rok szkolny 2019/2020. Organizatorem wydarzenia
było Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
31 sierpnia – w ramach 25. Jaworskich Koncertów Pokoju odbył
się koncert pt. „Modlitwa o Pokój” z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II
Wojny Światowej. Wystąpili Aleksandra Borkiewicz – sopran, Tomasz
Rak – baryton & Kwartet Smyczkowy Apertus. W programie zagrano
utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Romualda Twardowskiego, Henryka Wieniawskiego.

co za nami
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7 września – oferta edukacyjna naszej Uczelni zostanie przedstawiona podczas corocznego święta z okazji obchodów Imienin Ulicy
Najświętszej Marii Panny w Legnicy.
11–13 września – w Legnicy odbywać się będą XVIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Organizatorami są Pogotowie Ratunkowe w Legnicy oraz Związek Pracodawców Ratownictwa
Medycznego SP ZOZ. Wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem
honorowym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego oraz Starosty
Powiatu Legnickiego Adama Babuśki.
21 września – w Ewangelickim Kościele Pokoju w Jaworze odbędzie się koncert finałowy 25. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wystąpi
Polska Opera Królewska – Capella Regia Polonia oraz soliści – Justyna
Stępień – sopran, Iwona Lubowicz – sopran, Dorota Lachowicz –
alt, Sylwester Smulczyński – tenor, Piotr Kędziora – bas, Krzysztof
Garstka – klawesyn, dyrygent.

23 września – zakończy się elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy w ramach rekrutacji uzupełniającej.
23 – 24 września – kandydaci na studia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą mogli składać dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.
26 września –– w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się Dolnośląski Festiwal Nauki, w ramach
którego na terenie naszej Uczelni będą miały miejsce wykłady, pokazy
oraz prelekcje popularnonaukowe. Wydarzenia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadzone są
przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni, zarówno specjalistów,
jak i praktyków reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki.
26 września – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów
na rok akademicki 2019/2020.

wydarzenia
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 26 września odbędzie
się kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki, który prowadzony jest przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni, zarówno
specjalistów teoretyków, jak i praktyków,
reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. Hasło tegorocznego Festiwalu
– „Między duchem a materią pośredniczy
matematyka” – nawiązuje do Jubileuszowego
Roku Matematyki.
Program

• 9:00 –10:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria w budynku
C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl
• 10:00 –11:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria w budynku
C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl
• 10:00 –10:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania informacji w bazach
pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – budynek C – sala 10.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl
• 10:00 – 10:45 – „Czy każdy jamnik jest ssakiem…?, czyli wstęp do logiki formalnej w przykładach” – dr Karol Selwat (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych) – budynek
E – sala E1.

Zapisy tel. 604 939 165 lub e-mail: selwatk@pwsz-legnica.eu
• 11:00 –12:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria w budynku
C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl
• 10:00 –10:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania informacji w bazach
pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – budynek C – sala 10.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl
• 12:00 –13:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria w budynku
C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl
• 10:00 –10:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania informacji w bazach
pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – budynek C – sala 10.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl
Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – Wystawa zbiorów biblioteki (książek)
tematycznie związana z hasłem XXII DFN – hol budynku E.

wydarzenia
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Dolnośląski Festiwal Nauki 2019
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

oferta edukacyjna
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Rekrutacja na nowy kierunek studiów –
Energetyka!
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uprawnienia
do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Energetyka
o profilu praktycznym.
Podstawą opinii jest pozytywna ocena
przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w tym efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu
ich weryfikacji, warunków w jakich proces
kształcenia będzie realizowany oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości
kształcenia.
Wcześniej wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, które stwierdziło,
że spełniamy wszystkie wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów.
Podstawą przyjęcia na kierunek Energetyka są punkty rekrutacyjne przyznawane
kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, tj. 1) matematyka;
2) język obcy; 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia,
informatyka lub język polski.
Studia na kierunku trwają 7 semestrów
(3,5 roku), kończą się uzyskaniem tytułu
inżyniera oraz pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki
cieplnej oraz nauk technicznych.
Absolwent posiada umiejętności w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji
systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem
energią, wdrażania norm energetycznych
oraz norm ochrony środowiska związanych
z wykorzystaniem energii, wykonywania
bilansów energetycznych.
Absolwent może pracować jako specjalista ds. energetyki w jednostkach samorządowych, administracji państwowej,
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Może świadczyć usługi konsultingowe
w zakresie eksploatacji i modernizacji obiektów oraz instalacji elektroenergetycznych.
Oferowane na kierunku Energetyka specjalności to:
• energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energia,
• eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych.

oferta edukacyjna
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http://www.rekrutacja.pwsz.legnica.edu.pl
Jak zapisać się na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi do 23 września rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki
2019/2020.
W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają
do wyboru kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, studia magisterskie oraz jednolite studia
magisterskie!
W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść
na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia

dokonać wyboru kierunku studiów, dodać zdjęcie,
wprowadzić niezbędne dane w procesie kwalifikacji,
a następnie zatwierdzić i wydrukować kwestionariusz kandydata na studia.
Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę
rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku bankowego do przelewu dostępne są w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.
W drugim etapie rekrutacji należy złożyć komplet
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym
przez Uczelnię.

Terminy rekrutacji na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy:
• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:
do 23 września 2019 r.;
• przyjmowanie dokumentów: od 23 do 24 września
2019 r.;
• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 26
września 2019 r.

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej
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Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili
naszą Uczelnię
Szesnastu wójtów i pracowników samorządowych
gmin powiatu żółkiewskiego obwodu lwowskiego
na Ukrainie 26 lipca 2019 roku odwiedziło Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Grupę po kampusie Uczelni oprowadzali pracownicy
Działu Promocji i Wydawnictw oraz Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Wójtowie zwiedzili
między innymi budynek A, Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej, a także robili pamiątkowe
fotografie przy popiersiu Witelona – patrona naszej
Uczelni. Na zakończenie wizyty został zaprezentowany
film o Uczelni. Ukraińscy samorządowcy interesowali
się możliwością studiowania w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Pytali
o kierunki studiów i warunki przyjęcia na studia.
Goście odwiedzili nasz powiat na zaproszenie
Starostwa Powiatowego w Legnicy. Wcześniej tego

dnia samorządowców podjęli starosta Adam Babuśka
i wicestarosta Janina Mazur.
Wizyta wiązała się z planowanym przez władze
powiatu rozszerzeniem współpracy z rejonem żółkiewskim. W czasie ostatniej wizyty na kresach wicestarosta Janina Mazur spotkała się w Żółkwi z Olegiem
Bejzykiem ze Stowarzyszenia Samorządów Rejonu
Żółkiewskiego. Dlatego też wójtowie gmin powiatu
żółkiewskiego gościli w powiecie legnickim z rewizytą. Powiat żółkiewski ma w Polsce kilka jednostek
partnerskich. Współpraca z powiatem legnickim trwa
od 2000 roku.
W programie wizyty wójtów było zwiedzanie zabytków Legnicy, między innymi katedry oraz Zamku
Piastowskiego. Goście zawitali także do Chojnowa,
Prochowic i Legnickiego Pola, gdzie odwiedzili tamtejszą bazylikę i Dom Pomocy Społecznej.

wydarzenia
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Pomagamy rodakom na Ukrainie III –
z pamięcią o poległych kresowiakach
Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy zapraszają społeczność akademicką do włączenia się
w akcję humanitarną, która ma na celu pomoc dzieciom i rodzinom polskiego
pochodzenia na Ukrainie.
Podjęta inicjatywa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2017 roku przez środowisko studentów, pracowników i inne osoby wyrażające wolę
współpracy w zakresie wolontariatu.
Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Partnerami są również Starostwo Powiatu
Legnickiego, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
oraz gmina Lubin.
Głównym celem projektu jest rozwijanie wzajemnej współpracy polsko-ukraińskiej i podejmowanie
działań wolontarystycznych na rzecz podtrzymywania
i upowszechniania narodowych tradycji, pielęgnowania polskiej historii oraz upamiętnienia pochowanych
na Kresach Polaków, a także rozwijania świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród miesz-

kańców Ukrainy pragnących pielęgnować polskość,
poznawać nasz kraj i kulturę, uczyć się języka polskiego.
Zaplanowane działania obejmują wyjazd na Ukrainę w terminie od 29 września do 13 października
2019 roku.
Dwutygodniowy pobyt na Ukrainie łączy w sobie
dwie ważne inicjatywy: kontynuację prac na cmentarzu w Snitkowie oraz podjęcie nowych zadań
w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” w zakresie ochrony i promocji
dziedzictwa kulturowego.
Cmentarz w Snitkowie wymaga nie tylko stałego
porządkowania, ale przede wszystkim renowacji starych pomników, naprawy postawionego w 2017 r.

wydarzenia
krzyża i podejmowania kolejnych działań ratujących
historyczne zabytki upamiętniających naszych Rodaków. Wsparcie dzieci i rodzin polskiego pochodzenia
to również ważne zadanie, które chcemy kontynuować przy okazji wyjazdu na Ukrainę. Do tej pory
przekazaliśmy książki dla Domu Polskiego w Barze
(środki z Fundacji PZU), kilkakrotnie zebrane dary
dostarczane były do Snitkowa i Drohobycza (np. przy
współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
przekazano instrument muzyczny dla dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu). Potrzeby są
nadal ogromne. Zaplanowane działania w Rezerwacie
i Muzeum w Nagujewiczach są również związane
z obszarem ochrony dziedzictwa kulturowego i odkrywaniem nieznanych akt naszych Rodaków. Ich realizacja wynika z nawiązanej w 2018 roku współpracy
i podjętych ustaleń w dalszej perspektywie.

Harmonogram pobytu na Ukrainie i zaplanowanych działań:
I. Pobyt w Nagujewiczach – Drohobyczu.
1. Niedziela (29.09.) – wyjazd z Legnicy (godz.
8.00). Przyjazd do Nagujewicz w godzinach wieczornych – zakwaterowanie.
2. Poniedziałek (30.09.). Do południa – spotkanie
z dyrektorem i pracownikami muzeum, rozdzielenie prac archiwizacyjnych i innych według ustaleń.
Po południu – wyjazd do Drohobycza na spotkanie
w Polskiej Sobotniej Szkole w Drohobyczu prowadzonej przez Marię Galas – Prezesa Drohobyckiego
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia
„Odrodzenie”. Przekazanie zebranych darów i zakupionych materiałów (m.in. książek i pomocy do nauki
języka polskiego).
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3. Wtorek, środa, czwartek, piątek (1– 4.10.):
pomoc w spisywaniu i archiwizowaniu akt polskich
(księgi metrykalne, rejestrowe, legitymacje, złote
księgi w języku niemieckim 1856 –1859, archiwa
rodzinne końca XIX i początku XX wieku z powiatu
drohobyckiego i ziemi przemyskiej, sprawy sądowe
XIX – XX w., mapy, zdjęcia, faksymile pieczęci z dokumentów, epistoliary i in.) według ustaleń. Po zakończeniu prac odbywać się będą spotkania integracyjne
z ukraińskimi wolontariuszami, społecznością lokalną,
zwiedzanie okolicznego terenu i miast (m.in. Drohobycz, Borysław, Sambor, Stryj).
4. Sobota (5.10.) – wyjazd z Nagujewicz w godzinach porannych (po śniadaniu). Przejazd do Snitkowa
(w sobotę). Zwiedzanie i poznawanie zabytków związanych z historią naszego kraju – pobyt z noclegiem
w Kamieńcu Podolskim.
II. Pobyt w Snitkowie.
1. Niedziela (6.10.) – przyjazd do Snitkowa (po południu), spotkanie z sołtysem, księdzem oraz innymi
osobami. Przekazanie darów dla dzieci i rodzin.
2. Od poniedziałku (7.10.) do soboty (12.10.) –
prace na polskim cmentarzu:
– odnowienie krzyża postawionego w ramach projektu zrealizowanego w 2017 r.;
– wyłożenie kostką brukową ścieżki prowadzącej
do krzyża i tablicy upamiętniającej pochowanych
Polaków (zamontowanej w ramach projektu z 2017 r.);
– dokończenie wystroju miejsc wydzielonych
na cmentarzu – terenu, na którym stoi krzyż z tablicą: obsadzenie ozdobnymi roślinami klombów i alei
drzewkami;
– ustalenie niezbędnych prac renowacyjnych dwóch
pomników polskich księży położonych przy wjeździe
na cmentarz, które są w bardzo złym stanie, oraz
innych pilnych potrzeb w ramach kolejnych projektów.
3. Niedziela (13.10.) – wyjazd w godzinach porannych (po śniadaniu). Zwiedzanie Lwowa w drodze
powrotnej.
W ramach projektu do 15 września prowadzona
jest zbiórka darów, które zostaną przekazane dzieciom i rodzinom polskiego pochodzenia. Artykuły
żywnościowe (o długim terminie ważności) i szkolne
(zeszyty, kredki, flamastry, bloki rysunkowe, bibuła,
farby, kolorowanki itp.), środki opatrunkowe, higieniczne i czystości można przynosić do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
przy ul. Sejmowej 5, budynek A, parter – główny
hol, szatnia.
Organizatorzy zachęcają osoby zainteresowane
do zgłaszania swojego uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: SkwarekB@pwsz.
legnica.edu.pl do 15 września 2019 roku, z podaniem
danych personalnych: imię (lub imiona – zgodnie
z wpisem w paszporcie) i nazwisko; wydział, kierunek, rok studiów; adres zamieszkania; data i miejsce
urodzenia; PESEL; numer telefonu do kontaktu.
WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę
muszą posiadać ważny paszport.
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Wystawa o PWSZ im. Witelona w Legnicy
w Lubinie
Wystawa składa się z 10 dwustronnych sztalug,
które na 20 planszach prezentują najważniejsze wydarzenia z dziejów Uczelni oraz jej wkład w budowę
ośrodka akademickiego w Legnicy.
Pragniemy poprzez prezentację wydarzeń naukowych, sportowych, kulturalnych odbywających się
w PWSZ im. Witelona w Legnicy przybliżyć mieszkańcom Lubina działalność naszej Uczelni nie tylko
jako instytucji kształcącej specjalistów z różnych
branż, ale również oddziałującej na region i jego
mieszkańców.
Chcemy również zaprezentować nowoczesne pracownie oraz laboratoria, które umożliwiają naszym
studentom dostęp do najnowszych technologii oraz
osiągnięć współczesnej nauki i techniki. Jest to między
innymi Ośrodek Badań i Projektów oraz Monoprofi-

Od 22 lipca do 20 sierpnia 2019 roku w lubińskim ZOO – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Parku
Wrocławskim w Lubinie można oglądać wystawę
poświęconą działalności Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
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lowe Centrum Symulacji Medycznej,
które umożliwia doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników
ochrony zdrowia w warunkach identycznych jak szpitalne i jest unikatową placówką tego typu w naszym
regionie.
Wystawę będzie można oglądać
także w Legnicy, w okresie od 20
sierpnia do 20 września 2019 roku.
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Obchody Święta Policji w Legnicy
Z okazji Święta Policji,
przypadającego w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, 25 lipca 2019 roku
w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy rozpoczęła się Msza
Święta w intencji legnickich
funkcjonariuszy Policji.
Następnie w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej
w Legnicy odbyła się uroczystość obchodów 100.
rocznicy powołania Policji Państwowej. Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia oraz
awanse na wyższe stopnie służbowe.
W uroczystości wzięła udział Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek oraz
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Dariusz Augustyniak. Zaproszonych gości, wśród
których byli posłowie, przedstawiciele posłów i senatorów ziemi legnickiej, Prezydent Miasta Legnicy,
Starosta Powiatu Legnickiego oraz samorządowcy
legnickich gmin, przedstawiciele Sądu, Prokuratury,
przedstawiciele służb mundurowych, policjantki, policjanci i pracownicy Policji, rodziny mianowanych
i odznaczonych policjantów, powitał Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski. Również
mgr Robert Burba – Kanclerz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – znalazł
się w gronie tych dostojnych gości. Rektor naszej
Uczelni profesor Ryszard Pisarski wystosował do policjantów list gratulacyjny.
Podczas uroczystości w Sali Królewskiej Akademii
Rycerskiej minister Elżbieta Witek wraz z nadinsp.
Dariuszem Augustyniakiem wręczyli łącznie 27 nominacji na wyższe stopnie oraz przyznali 11 odznaczeń
za długoletnią służbę i zasługi. Dodatkowe wyróżnienia dla funkcjonariuszy przyznali także lokalni samo-

rządowcy. Wielu policjantów zostało wyróżnionych
przez władze samorządowe: Prezydenta Miasta Legnicy, Starostę Legnickiego, Burmistrza Miasta Chojnów, Burmistrza Miasta i Gminy Prochowic, Wójta
Gminy Chojnów, Wójta Krotoszyc, Wójta Legnickiego
Pola, Wójta Miłkowic, Wójta Rui, Wójta Kunic.
Z okazji Święta Policji prokuratorzy z Prokuratury
Rejonowej w Legnicy postanowili wyróżnić i nagrodzić złotym piórem najlepszego dochodzeniowca
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którym został
policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.
Wyróżnieni zostali także pracownicy Policji
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz członkowie
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
Policji, do których należą policjanci, pracownicy legnickiej Policji oraz osoby współpracujące z legnicką
komendą.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie
nagrody oraz listu gratulacyjnego przez Komendanta
Miejskiego Policji w Legnicy insp. Leszka Zagórskiego
uczennicy klasy policyjnej, która w minionym roku
szkolnym osiągnęła najlepsze wyniki w nauce Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr VII w Legnicy.
Następnie głos zabrali honorowi goście. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji pogratulowała
legnickim policjantom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe oraz podziękowała za służbę społeczeństwu, ogromne zaangażowanie, profesjonalizm.
Pani Elżbieta Witek podkreśliła także ogromną rolę
pracowników Policji, bez których Policja nie mogłaby
normalnie funkcjonować.
Uroczystość zakończono odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku pani Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Elżbiecie Witek.
Źrodło www.legnica.policja.gov.pl
mł. asp. Jagoda Ekier
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Drugi nabór na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
Do 23 września 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa
rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki
2019/2020 w ramach drugiego naboru. Jest to szansa
dla osób, które nie zdążyły zapisać się na studia
wcześniej.

Jednolite studia magisterskie

• Fizjoterapia – studia stacjonarne
• Prawo – studia stacjonarne
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna –
studia stacjonarne
Studia drugiego stopnia (magisterskie)
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne,
studia niestacjonarne
• Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
• Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
Jak zapisać się na studia?

W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają
do wyboru następujące kierunki studiów:
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie i inżynierskie)
• Administracja – studia niestacjonarne
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne,
studia niestacjonarne
• Coaching zdrowego stylu życia – studia stacjonarne
• Dietetyka – studia stacjonarne
• Energetyka – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
• Filologia angielska – studia stacjonarne
• Finanse, rachunkowość i podatki – studia stacjonarne
• Informatyka – studia stacjonarne
• Logistyka i transport – studia stacjonarne, studia
niestacjonarne
• Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
• Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne
• Zarządzanie – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
• Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Wystarczy do 23 września 2019 roku wejść
za pośrednictwem strony internetowej Uczelni
w system elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia. Następnie podczas rejestracji wypełnić
i zatwierdzić formularz danych osobowych, wprowadzić informacje niezbędne w procesie kwalifikacji
a przede wszystkim dokonać wyboru studiów. Po rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
W dniach 23 – 24 września 2019 r. w godzinach
od 8:30 do 17:00 odbywać się będzie przyjmowanie
od kandydatów dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok
studiów odbędzie się 26 września 2019 roku.
Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.
edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów: 76 723 22 10 do 11, e-mail: rekrutacja@pwsz.
legnica.edu.pl.

ważne informacje
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Organizacja roku akademickiego
2019/2020
Znamy już szczegóły organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w tej sprawie zajęcia dydaktyczne,
w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2019 r. i trwać
będą do 25 stycznia 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym rozpoczną się
4 października 2019 r. i potrwają do 26 stycznia
2020 r.
Sesja egzaminacyjna zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych rozpocznie się
27 stycznia 2020 i trwać będzie do 9 lutego 2020 r.
Sesja poprawkowa wyznaczona została w terminie
od 10 do 16 lutego 2020 r.
Semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 17 lutego 2020 r. i trwać będzie
do 13 czerwca 2020 r., przy czym zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zakończą się wcześniej, bo już 23 maja
2020 r. Nie dotyczy to jednak studentów Pielęgniarstwa I stopnia.
Dla studentów niestacjonarnych semestr letni
potrwa od 21 lutego 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.
Wyjątkiem są zajęcia dla studentów ostatniego roku,
którzy zakończą semestr już 24 maja 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego
roku w ramach studiów stacjonarnych, którzy będą
realizować praktyki od czerwca 2020 r., trwać będą
od 17 lutego do 23 maja 2020 roku.
Sesja egzaminacyjna dla studentów pierwszego
roku w ramach studiów stacjonarnych, którzy będą
realizować praktyki od czerwca 2020 r., trwać będzie
od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.
i potrwa do 28 czerwca 2020 r. Sesja egzaminacyjna
dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich i magisterskich
odbędzie się od 25 maja 2020 do 7 czerwca 2020 r.
Terminy te nie dotyczą studentów z kierunku Pielęgniarstwo I stopnia.
Sesja poprawkowa, dla wszystkich studentów zaplanowana została na okres od 7 września 2020 do 20
września 2020 r.

Praktyki zawodowe studentów odbywać się będą
zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad
realizacji praktyk zawodowych.
Przerwy świąteczne dla studentów ustalono w okresach od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. oraz
od 9 kwietnia 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r. Terminy
te nie dotyczą studentów, którzy zgodnie z planem
studiów realizują w semestrze praktyki zawodowe.
Dodatkowo Rektor ustalił 2 i 31 maja 2020 r.
oraz 12 czerwca 2020 r. dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych.
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Lions Camp „Legnica 2019”
Przez dziewięć dni, od 20 do 28 lipca,
gościła w Legnicy grupa 21 stypendystów
Lions Clubs International w wieku 17 – 22
lat. Pobyt młodzieży zorganizował Lions
Club Silesia Legnica. Goście reprezentowali
między innymi takie kraje jak: Norwegia,
Hiszpania, Włochy, Francja, Dania, Izrael,
Estonia, Teneryfa, Turcja, Indonezja, USA,
Finlandia, Indie, Tajwan, Ukraina i Brazylia
Młodzi ludzie przyjechali do Polski na trzy
tygodnie. Przebywali w polskich rodzinach
w Poznaniu i Krakowie. W sobotę 20 lipca
uczestnicy obozu przyjechali do Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Po zakwaterowaniu
spotkali się na kolacji, podczas której obejrzeli prezentacje multimedialną o Polsce.
Następnego dnia młodzież zwiedzała najważniejsze zabytki Legnicy oraz miasto. Po
obiedzie był czas na gry i zabawy integracyjne, a podczas kolacji swoje narodowe
potrawy zaprezentowali goście z Danii, Finlandii, Norwegii, Brazylii i Turcji, a swoje
kraje zaprezentowali Duńczycy, Finowie
i Norwegowie.
W poniedziałek zorganizowano im wyjazd
do fabryki bombek w Złotoryi. W spółce Vitbis zapoznali się z produkcją szklanych ozdób
choinkowych, mogli samodzielnie zrobić
bombkę i ją udekorować. Po obiedzie zwiedzili Złotoryję z przewodnikiem. Tradycyjnie
po kolacji odbyły się prezentacje kolejnych
krajów – Brazylii, Turcji oraz Indii.
Następny dzień młodzi podróżnicy spędzili,
zwiedzając zamek Grodziec oraz Muzeum
Armii Radzieckiej w Uniejowicach. Wieczorem w gotowaniu narodowych potraw popisywali się przedstawiciele Indii, Ukrainy,
Izraela, Hiszpanii i Francji. Prezentacje dotyczyły natomiast Ukrainy, Izraela i Hiszpanii.
W środę grupa odwiedziła pałac w Krobielowicach, gdzie jedną z atrakcji była nauka

ciąg dalszy na str. 20
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Lions Camp Legnica...

cd. ze str. 19

gry w golfa i mini golfa. Po powrocie do Legnicy
postanowili przyłączyć się do akcji sprzątania świata,
porządkując Park Miejski. Właśnie w tych dniach
minęła dziesiąta rocznica kataklizmu, który go
zniszczył.
W czasie kolacji gotowaniem narodowych potraw
wykazywali się przedstawiciele Indonezji, Włoch,
USA, Tajwanu i Estonii. Zaprezentowano także
kolejne kraje – Francję, Indonezję i Włochy. Na
koniec odbyło się uroczyste spotkanie z władzami
okręgu i członkami Lions Club Silesia Legnica oraz
władzami miasta.
Czwartek młodzież spędziła we Wrocławiu. Tu
międzynarodowa grupa zwiedziła Panoramę Racławicką oraz Wrocławski Ogród Zoologiczny. Szczególnie podobało się tu Afrykarium. Tym razem
podczas kolacji zorganizowano zabawę przy muzyce
i występy uczestników. Zaprezentowano także USA,
Tajwan i Estonię.
Atrakcją kolejnego dnia był wyjazd do Zakładów
Ceramicznych Bolesławiec, gdzie młodzież mogła
zobaczyć, jak produkowana jest słynna bolesławiecka
ceramika. Grupa odwiedziła także „Żywe muzeum
ceramiki” i pracownię szkła Borowskiego.
Po powrocie do Legnicy młodzież odwiedziła
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy. Zapoznała się z historią i aktualną
ofertą edukacyjną Uczelni, obejrzała prezentację
przygotowaną przez mgr Joannę Czarnecką oraz
sale ćwiczeniowe do nauki języków obcych. Następnie zapoznała się z nowym systemem kształcenia
pielęgniarek, odwiedzając Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznych. W spotkaniu z grupą uczestniczył zastępca kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. Dzień
zakończyła wspólna zabawa.
Ostatni dzień pobytu w Polsce międzynarodowa
grupa spędziła we Wrocławiu. Tu zwiedzali miasto,
a wieczorem spotkali się na pożegnalnej kolacji
z przedstawicielami Lions Club Silesia Legnica.
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Rozpoczęła się termomodernizacja
budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
W ostatnich dniach czerwca rozpoczęto prace
budowlane przy termomodernizacji budynków dydaktycznych naszej Uczelni w ramach projektu pod nazwą
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków naszej Uczelni poprzez
ich kompleksową modernizację. Projekt polega przede
wszystkim na głębokiej termomodernizacji trzech
budynków, obejmującej przede wszystkim modernizację dachów, systemów grzewczych, instalacji oświetlenia, a także wymianę okien w dwóch budynkach.
Najważniejszym efektem realizacji projektu jest
zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym

ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w tym
CO2.
Całkowity koszt inwestycji to niemal trzynaście
milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty stanowi
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020, poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Prace skoncentrowane są obecnie na najwyższej
kondygnacji budynku A.
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Czas na studia podyplomowe
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
na rok akademicki 2019/2020. Nabór trwać będzie do 30
września 2019 r. Na studia podyplomowe nie obowiązuje rejestracja elektroniczna. Formularze rekrutacyjne
do pobrania znajdują się na stronie Centrum Kształcenia
Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania
kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach
wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących
(pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości
do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.
Aktualna oferta studiów podyplomowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administracja i Zarządzanie,
Akademia Kompetencji Menedżerskich (NOWOŚĆ),
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
Coaching we Wsparciu Psychologicznym,
Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe,
Doradztwo Zawodowe,
Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne,
Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi,
Gimnastyka Korekcyjna,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)
(NOWOŚĆ),
Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
Kadry i Płace,
Logopedia,
Mediacje Sądowe i Pozasądowe,
Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego,
Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy
o Społeczeństwie,
Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży
Transport – Spedycja – Logistyka,
Oligofrenopedagogika,
Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
Personal Branding i Etykieta Biznesu,
Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną,
Praca z Dzieckiem z Autyzmem i Zespołem Aspergera (w przygotowaniu),
Przygotowanie Pedagogiczne,
Rachunkowość Budżetowa (NOWOŚĆ),
Resocjalizacja z Socjoterapią (NOWOŚĆ),
Terapia Pedagogiczna z Arteterapią,
Windykacja w Praktyce (NOWOŚĆ),
Wychowanie do Życia w Rodzinie,
Zarządzanie Jakością w Organizacji,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej
Firmie.

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane
są następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia,
• zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów
kształcenia,
• oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów
kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje
studia pracownikowi),
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
(oryginał do wglądu),
• jedną aktualną fotografię,
• dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi
85 zł, płatne na konto Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Santander Bank
Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553,
w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz
nazwę wybranych studiów
Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 104,
bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30
do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „studia podyplomowe”
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Kursy dokształcające i szkolenia
Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prowadzi nabór na kursy dokształcające i szkolenia.
Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania
kursów dokształcających i szkoleń dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania
się ze szczegółami na stronie CKU.
Już dziś wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA NA KURS
i prześlij na: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl.
Prowadzimy następujące kursy dokształcające:
• Fizjoterapia w sporcie.
• Neurofizjologiczne podejście w terapii pacjenta
neurologicznego.
• Kinesiotaping w wybranych jednostkach chorobowych.
• Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa.
• Terapia ręki spastycznej.
• Arteterapia dla wszystkich i dla każdego.
• Kurs przygotowujący do matury z matematyki.
• Animator czasu wolnego.
• Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (klas I – III).
• Podstawowy kurs instruktora rekreacji ruchowej.
• Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
• Kurs profesjonalna niania.
• Profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego.
• Kurs na kierownika wypoczynku.
• Kurs na wychowawcę wypoczynku.
• Kurs Cisco CCNA.
• Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej.
• Specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej:
−− narciarstwo zjazdowe,
−− fitness – sporty siłowe,
−− aerobic,
−− pływanie.
Lista dostępnych szkoleń:
• Znaczenie ziół w dietoterapii.
• Jak efektywnie pracować w zespole.
• Skuteczna komunikacja interpersonalna dla efektywnej firmy.
• Obsługa trudnego klienta.
• Zarządzanie czasem i zadaniami – czyli skuteczna
organizacja pracy własnej i zespołu.
• Profesjonalne wystąpienia publiczne przed małym
i dużym audytorium.
• Savoir-vivre i etykieta w biznesie – jak budować
markę profesjonalisty.
Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie
się minimalnej liczby kandydatów.
Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania
szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.
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Jubileuszowe Dymarki Kaczawskie
w Leszczynie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy 20 lipca 2019 roku gościła w Skansenie
Górniczo-Hutniczym w Leszczynie koło Złotoryi. Jubileuszowa, bo dwudziesta już edycja Dymarek Kaczawskich była doskonałą okazją do zaprezentowania oferty
edukacyjnej naszej Uczelni. Organizatorem wydarzenia
było Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych.
Wystrzałem z pistoletu zwanego krócicą uroczyście
zostały otwarte XIX Dymarki Kaczawskie w Leszczynie. Symbolicznie także rozpalono piec dymarkowy. Dokonała tego Elżbieta Witek – Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, która patronowała
wydarzeniu.
Dwudzieste Dymarki Kaczawskie obfitowały
w wiele atrakcji. Grupa Globe of Speed dała motocyklowe show we wnętrzu metalowej kuli, a zespół
Golden Life – gwiazda wieczoru – zaśpiewała dla
wszystkich odwiedzających. Wystawcy prezentowali
skarby Pogórza Kaczawskiego oraz przenosili zwiedzających w inny wymiar czasowy, ucząc dawnych
zawodów. Można było zapoznać się ze sztuką czerpania
papieru, bicia monet, odlewania podków szczęścia
czy robienia podpłomyków.
Skansen Górniczo Hutniczy w Leszczynie jest
pierwszym w naszym regionie przedsiębiorstwem
turystycznym w pełnym tego słowa znaczeniu z możliwościami edukacyjno-turystycznymi, jakich do tej

pory nie miało „Stare Zagłębie Górnicze” i tzw. „Kraina
Wygasłych Wulkanów”. Jest to pierwsza na Dolnym
Śląsku instytucja pokazująca historię śląskiej miedzi
i życie górników w warunkach możliwie zbliżonych
do średniowiecznych. Pozwala to realizować programy
edukacyjne dla różnych grup społecznych, a zwłaszcza
młodzieży w formie „zielonych szkół” i warsztatów
weekendowych.
W Leszczynie funkcjonują rzemieślnicze stanowiska
i stragany ukierunkowane na prezentacje zanikających zawodów, pracownie geologiczne, przyrodnicze
i ekologiczne funkcjonujące we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Chełmy i Centrum Edukacji
Ekologicznej.
Nasza Uczelnia zaprezentowała ofertę edukacyjną
na rok akademicki 2019/2020, omawiano zasady tegorocznej rekrutacji, warunki studiowania oraz pomoc
materialną dla studentów.
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Statut
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
(część II)

W poprzednim wydaniu „Kwadransa Akademickiego” rozpoczęliśmy prezentowanie
najważniejszych zapisów nowo uchwalonego Statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, dziś prezentujemy dalsze jego fragmenty.
Administracja Uczelni zapewnia warunki do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni, a także
uczestniczy w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem
Uczelni.
Administracja Uczelni zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, a studentom możliwie najdogodniejsze warunki uczenia się.
Administracja Uczelni ze względu na zakres działania dzieli się na: administrację centralną; jednostki
organizacyjne; komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne.
Strukturę organizacyjną Uczelni, podział zadań
w ramach tej struktury, jak też organizację oraz
zasady działania administracji Uczelni, w tym zakres
działania jej jednostek, obowiązki kierowników, pra-

cowników samodzielnych, jak i zasady podległości
służbowej określa regulamin organizacyjny.
Nadzór nad administracją Uczelni sprawuje kanclerz, w ramach udzielonego upoważnienia.
Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa w szczególności: strukturę wewnętrzną Uczelni;
zakres zadań osób pełniących funkcje kierownicze
oraz zakres zadań poszczególnych jednostek funkcjonujących w Uczelni.
Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa
majątkowe.
Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego,
ciąg dalszy na str. 28
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Statut Państwowej Wyższej Szkoły...

cd. ze str. 27

zgodnie z przepisami o finansach publicznych
i rachunkowości.
Kwestor jest głównym księgowym Uczelni.
W Uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Uczelnia posiada fundusze: zasadniczy; stypendialny; wsparcia osób niepełnosprawnych oraz przewidziane odrębnymi przepisami.
Zysk netto Uczelni przeznacza się na fundusz
zasadniczy.
Stratę netto Uczelni pokrywa się z funduszu zasadniczego.
Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których
mowa w art. 11 Ustawy, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie
spółek.

kwotę 2 000 000 zł. Do wniosku o wyrażenie zgody
dołącza się zgodę Rady Uczelni.
Pracownikami Uczelni są: nauczyciele akademiccy
i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Nauczyciele akademiccy są pracownikami dydaktycznymi.
Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Rektor
albo upoważniona przez niego osoba.
Pracownikom Uczelni mogą być przyznawane
nagrody, na zasadach określonych w regulaminie
pracy.
W Uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami
oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo
domowe; pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Przepisu tego nie stosuje się do Rektora.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są
tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza.
Powołanie spółki celowej wymaga zgody Senatu.
Szczegółowe zasady organizacji i działalności
takich podmiotów, w tym tryb powoływania i odwoływania kierowników tych podmiotów, określa regulamin organizacyjny.
Wykonywanie przez Uczelnię zadań, o których
mowa w art. 11 Ustawy, oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej,
nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców.
Dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej
w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz
dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach
gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza

Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na stanowiskach: profesora; profesora uczelni; adiunkta;
wykładowcy; asystenta; instruktora oraz instruktora
wychowania fizycznego.
Na stanowisku profesora może być zatrudniona
osoba posiadająca tytuł profesora.
Na stanowisku profesora Uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca: co najmniej stopień doktora habilitowanego; stopień doktora, zatrudniona
w Uczelni na podstawowym miejscu pracy, posiadająca znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe
i jednocześnie pełniąca funkcje kierownicze lub której
powierzono obowiązki organizacyjne na rzecz Uczelni.
Zatrudnienie na stanowisku profesora Uczelni następuje w tym przypadku na czas określony.
Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona
osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz
co najmniej 5-letni staż pracy, a także osiągnięcia
dydaktyczne lub zawodowe albo znaczące osiągnięcia
organizacyjne na rzecz Uczelni.
Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona
osoba posiadająca stopień doktora.
Na stanowisku asystenta może być zatrudniona
osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub
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równorzędny, mająca co najmniej 5-letni staż pracy,
a także osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe albo
znaczące osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni.
Na stanowisku instruktora może być zatrudniona
osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera lub równorzędny.
Na stanowisku instruktora wychowania fizycznego
może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra z wychowania fizycznego.
Decyzje w sprawie zatrudnienia na danym stanowisku lub awansu nauczyciela akademickiego podejmuje Rektor.
Nauczycielem akademickim może być osoba, która:
posiada kwalifikacje określone w Ustawie; posiada
kwalifikacje określone odpowiednio w § 59 Statutu;
nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy; spełnia
wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1– 3 Ustawy.
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.

ust. 3 Ustawy, w terminie 30 dni przed konkursem.
Warunki konkursu określa dziekan.
Konkurs może być dodatkowo ogłoszony w prasie
lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Ogłoszenie
o konkursie powinno zawierać następujące informacje: stanowisko, którego obsadzenia konkurs dotyczy;
jednostkę organizacyjną Uczelni, w której miałoby
nastąpić zatrudnienie; wymagania stawiane kandydatowi, w tym ustawowe i statutowe; wykaz wymaganych dokumentów; termin składania dokumentów
oraz przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.
Komisję konkursową powołuje dziekan i wyznacza
jej przewodniczącego.
W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan
wydziału, na którym miałoby nastąpić zatrudnienie
pracownika oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora lub
profesora Uczelni, to co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji konkursowej reprezentujące
tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową i posia-

Stosunek pracy z nauczycielem akademickim
nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana,
albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana.
Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uczelni, na czas nieokreślony
lub określony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze
przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy,
następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego: skierowanego
do pracy w Uczelni na podstawie umowy zawartej
z zagraniczną instytucją naukową; będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu
ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego; na czas realizacji projektu badawczego lub
dydaktycznego finansowanego: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny
podmiot przyznający grant.
Konkurs, o którym mowa, ogłasza, za zgodą Rektora, dziekan. Ogłoszenie konkursu następuje przez
podanie jego warunków do publicznej wiadomości
na stronach internetowych wskazanych w art. 119

dające co najmniej stopień doktora, a jedna z nich
tytuł profesora.
Członkiem komisji nie może być osoba, która pozostaje wobec kandydata w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości
co do jej bezstronności.
Ujawnienie takich okoliczności w trakcie postępowania konkursowego stanowi podstawę do wyłączenia
takiej osoby ze składu komisji.
Komisja konkursowa, przeprowadzając ocenę kandydata, uwzględnia spełnienie wymagań określonych
w warunkach konkursu oraz dorobek naukowy
i dydaktyczny, a także predyspozycje kandydata
do pracy dydaktycznej.
Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs zwykłą
większością głosów.
Z postępowania sporządza się protokół.
Wynik konkursu, po jego rozstrzygnięciu, podaje
się do publicznej wiadomości na stronach internetowych, o których mowa w art. 119 ust. 3 Ustawy,
na okres 30 dni.
W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu z powodu
braku ofert spełniających wymogi określone w ogłociąg dalszy na str. 30
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szeniu, postępowanie konkursowe może być przeprowadzone ponownie.
Uczelnia dopuszcza możliwość odwołania konkursu.
W przypadku zatrudniania pracowników do nowego
wydziału lub braku możliwości ogłoszenia konkursu
przez dziekana, konkurs ogłasza Rektor lub osoba
przez niego upoważniona.
Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w Uczelni jest zawierana na czas: nieokreślony
albo określony na okres do 4 lat.
W przypadku, o którym mowa powyżej, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej
oceny, może być zawarta umowa o pracę na czas
nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu.
W takim przypadku oraz w przypadku zatrudnienia
na czas określony nauczycieli akademickich: dla których Uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy;
którzy pobierają świadczenie emerytalne, przepisów
art. 251 § 1-3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy nie stosuje się.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni
jako podstawowym miejscu pracy może podjąć lub
kontynuować dodatkowe zatrudnienie na zasadach
określonych w art. 125 Ustawy.
Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje Rektor na zasadach określonych w Kodeksie
pracy z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Zapisy § 60 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
Poza przypadkami określonymi w Kodeksie pracy,
Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek
pracy z nauczycielem akademickim w przypadku:
otrzymania oceny negatywnej, o której mowa w art.
128 ust. 1 Ustawy; podjęcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora, o której
mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.
Po otrzymaniu dwóch kolejnych ocen negatywnych,
o którym mowa w art. 128 ust 1 Ustawy, Rektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
akademickim za wypowiedzeniem następuje z koń-

Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy: kształcenie i wychowywanie studentów; uczestniczenie w pracach organizacyjnych
na rzecz Uczelni; stałe podnoszenie kompetencji
zawodowych.
Zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla
poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem
tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych
stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych
określa regulamin pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor.
W umowie o pracę z nauczycielem akademickim
wskazuje się, czy Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.
Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego
miejsca pracy jest zatrudnienie w pełnym wymiarze
czasu pracy w Uczelni. Nauczyciel akademicki może
mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce
pracy.

cem semestru. Przez koniec semestru rozumie się
odpowiednio: ostatni dzień lutego lub ostatni dzień
września.
Umowa o pracę z nauczycielem akademickim
wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy
oraz w art. 36 ust. 10 pkt 2 i art. 124 Ustawy.
Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej,
w szczególności w zakresie należytego wykonywania
obowiązków, o których mowa w art. 115 Ustawy oraz
przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych,
a także prawa własności przemysłowej. Okresowa
ocena może być pozytywna lub negatywna.
W przypadku nieobecności w pracy wynikającej
z przebywania na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim,
rodzicielskim, wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odbywania służby wojskowej lub
służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej
ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup
pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny określa Rektor po zasięgnięciu
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opinii Senatu, związków zawodowych i Samorządu
Studenckiego.
Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Uczelni, posiadających
co najmniej stopień doktora.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata
i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
Zakres obowiązków rzecznika dyscyplinarnego
określa Ustawa.
Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela
akademickiego lub godności zawodu nauczyciela
akademickiego.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się Uczelnianą Komisję
Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich
uchwałą Senatu.
W skład komisji wchodzi: trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora
habilitowanego w tym jeden z tytułem profesora
zgłoszonych przez dziekanów – po jednym z każdego

Członkostwo w komisji ustaje w przypadku: wybrania na Rektora, wybrania do organu kolegialnego
lub powołania na stanowisko kierownicze na Uczelni;
zakończenia studiów, zawieszenia lub utraty statusu
studenta Uczelni; ustania stosunku pracy nauczyciela
akademickiego na Uczelni; prawomocnego ukarania
karą dyscyplinarną; rezygnacji lub śmierci.
W przypadku utraty członkostwa dziekan/uczelniany organ Samorządu Studenckiego przedstawiają
nowych kandydatów.
Senat, na wniosek przewodniczącego komisji lub
Rektora, może odwołać członka komisji w przypadku:
długotrwałej choroby; długotrwałej nieobecności; niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
Kadencja komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się
z początkiem kadencji Senatu. W razie ustania
członkostwa lub odwołania członka komisji, nowego
członka powołuje się na okres pozostały do zakończenia kadencji.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą być zatrudniani na stanowiskach: administracyjnych; naukowo-technicznych; bibliotecznych,
dokumentacji i informacji naukowej, archiwalnych;

wydziału; trzech nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego zgłoszonych
przez dziekanów – po jednym z każdego wydziału oraz
przedstawiciel studentów wskazany przez uczelniany
organ Samorządu Studenckiego.
Senat wybiera spośród członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym
może być osobą posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego.
Przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający w danej sprawie. Komisja orzeka w składzie
złożonym z przewodniczącego składu orzekającego,
którym jest nauczyciel akademicki posiadający stopień
nie niższy niż stopień obwinionego, a w przypadku
gdy obwiniony posiada tytuł profesora – nauczyciel
akademicki posiadający tytuł profesora.
Osoba pełniąca funkcje organu Uczelni oraz osoba
pełniąca funkcje kierownicze może być członkiem
komisji po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia
funkcji.

obsługi.
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowisk
wskazanych w ust. 1 określa regulamin wynagradzania.
W Uczelni prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym.
Studia w Uczelni prowadzone są zgodnie z efektami
uczenia się, do których dostosowane są programy
studiów, w tym plany studiów.
Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy
lub na wniosek dziekana, na zasadach określonych
w ustawie.
Rektor może określić zasady tworzenia studiów
oraz wzory dokumentacji w tym zakresie.
Senat ustala program studiów, po zasięgnięciu
opinii Samorządu Studenckiego.
Samorząd Studencki wyraża opinię, w terminie 14
dni od chwili przedłożenia projektu programu stuciąg dalszy na str. 32
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diów. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie
oznacza wyrażenie pozytywnej opinii.
Studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne
oraz inne formy kształcenia tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek dziekana lub właściwego prorektora.
Rektor określa regulamin i zasady organizacji studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
oraz innych form kształcenia.
Uczelnia może organizować zajęcia otwarte dla
słuchaczy niebędących studentami, w tym także dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na zasadach
określonych przez Rektora.

sić się z szacunkiem do władz Uczelni, wszystkich
członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje
akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.
Szczegółową organizację studiów, w tym prawa
i obowiązki studentów określa regulamin studiów,
uchwalony przez Senat.
Wykłady w Uczelni są otwarte ale w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, dziekan ma prawo wskazać, które wykłady są dostępne tylko dla określonej
grupy studentów.

Przyjęcie na studia następuje przez: rekrutację;
potwierdzenie efektów uczenia się; przeniesienie
z innej uczelni, w tym zagranicznej.
Senat określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób
jej przeprowadzenia.
Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może
prowadzić komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu
na listę studentów.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze
decyzji administracyjnej. W przypadku postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego przez komisję rekrutacyjną, decyzje o odmowie przyjęcia podpisuje jej
przewodniczący.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
Senat określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
Senat może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich.
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenckie z chwilą immatrykulacji i złożenia następującego
ślubowania: „Świadomy obowiązków wobec Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, że będę wytrwale
zdobywać wiedzę i rozwijać własną osobowość, odno-

Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne
w przypadkach określonych w ustawie.
Wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich pobierania określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego.
Samorząd Studencki wyraża opinię, w terminie
7 dni od chwili przedłożenia projektu zarządzenia.
Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażenie pozytywnej opinii.
Rektor ustala warunki i tryb zwalniania z opłat.
W Uczelni funkcjonuje uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia.
Podstawowe cele, zasady działania i organizację
uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia
określa Rektor.
Nadzór nad system zapewnienia jakości kształcenia
sprawuje Rektor.
Rok akademicki trwa od dnia 1 października
do dnia 30 września i dzieli się na dwa semestry –
zimowy i letni.
Szczegółową organizację roku akademickiego
określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Studenckiego.
Samorząd Studencki wyraża opinie, o której mowa
w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie
oznacza wyrażenie pozytywnej opinii.
Rektor może w ciągu roku akademickiego ustanowić dodatkowe dni lub godziny rektorskie.
Studenci tworzą Samorząd Studencki, który jest
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wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
Samorząd Studencki prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych
i kulturalnych.
Samorząd Studencki działa przez swoje organy,
w tym przewodniczącego oraz organ uchwałodawczy.
Organizację i sposób działania Samorządu Studenckiego oraz sposób powoływania przedstawicieli
do organów Uczelni, a także do Kolegium określa
regulamin, uchwalany przez organ uchwałodawczy
Samorządu Studenckiego.

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez
Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez organ
uchwałodawczy Samorządu Studenckiego.
Organy Samorządu Studenckiego zawiadamiają
Rektora o wydanych aktach, w tym podjętych uchwałach, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
Rektor uchyla akt wydany przez Samorząd Studencki, jeżeli jest on niezgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem
studiów lub regulaminem Samorządu Studenckiego.
Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych
organizacjach studenckich.
O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
jej organ niezwłocznie informuje Rektora.
Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji
studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów
lub regulaminem tej organizacji.
Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco
lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, Statutu, regulaminu studiów lub
regulaminu/statutu tej organizacji.
Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich
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i działających w Uczelni stowarzyszeń zrzeszających
studentów lub studentów i pracowników Uczelni.
Podmioty te przedstawiają Rektorowi sprawozdanie
z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku
budżetowym.
Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich
Uczelni.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata
i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
Zakres obowiązków rzecznika dyscyplinarnego
określa Ustawa i przepisy wykonawcze.
Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej
za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni
oraz za czyn uchybiający godności studenta.
W sprawach dyscyplinarnych studentów orzeka
Komisja Dyscyplinarna dal Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów.
Komisje powołuje Senat, na wniosek Rektora.
W skład każdej komisji wchodzi przewodniczący
komisji, którym jest nauczyciel akademicki oraz:
w przypadku komisji dyscyplinarnej po dwóch nauczycieli akademickich i studentów z każdego wydziału;
w przypadku odwoławczej komisji dyscyplinarnej po
jednym nauczycielu akademickim i studencie z każdego wydziału.
Kandydatów na członków komisji spośród nauczycieli akademickich przedstawiają Rektorowi dziekani, a kandydatów spośród studentów przedstawia
uczelniany organ Samorządu Studenckiego. Rektor
wskazuje kandydata na przewodniczących komisji.
ciąg dalszy na str. 34
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Nie można być jednocześnie członkiem komisji
dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wyznacza skład orzekający w danej sprawie.
Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym
z przewodniczącego składu orzekającego, którym
jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie
z nauczycieli akademickich i studentów.
Członkostwo w komisji dyscyplinarnej ustaje
w przypadku: wybrania na Rektora, wybrania
do organu kolegialnego lub powołania na funkcje
kierownicze; zakończenia studiów, zawieszenia lub
utraty statusu studenta Uczelni; ustania stosunku
pracy nauczyciela akademickiego na Uczelni; prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną; rezygnacji;
śmierci.
W przypadku utraty członkostwa, dziekan/uczelniany organ Samorządu Studenckiego przedstawiają
nowych kandydatów.
Senat na wniosek Rektora, może odwołać członka
komisji w przypadku niewywiązywania się ze swoich
obowiązków.
Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu. W razie
ustania członkostwa lub odwołania członka komisji,
nowego członka powołuje się na okres pozostały
do zakończenia kadencji.
Komisje działają zgodnie z Ustawą i przepisami
wykonawczymi.
Członkowie wspólnoty Uczelni mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni.
Pisemny wniosek o zgodę na zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uczelni powinien zostać przedstawiony Rektorowi na co najmniej 24 godziny przed
planowanym terminem zgromadzenia i zawierać: imię
i nazwisko osoby zwołującej zgromadzenie lub nazwę
i adres organizacji, w imieniu której zgromadzenie
jest zwoływane; wskazanie miejsca, daty, czasu trwania planowego zgromadzenia; cel i porządek zgromadzenia; imię i nazwisko osoby, która będzie prowadzić
zgromadzenie (przewodniczącego); wskazanie innych
szczególnych cech planowanego zgromadzenia, jak
np. uzależnienie wstępu od posiadania zaproszeń,
określenie kręgu zapraszanych osób, określenie przewidywanych środków technicznych wspomagających
zgromadzenie itp.
W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy
Rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w terminie krótszym, niż ustalono powyżej.
Rektor może zażądać zmian w programie lub dodatkowych informacji o planowanym zgromadzeniu.
Decyzję Rektora o zgodzie lub odmowie na przeprowadzenie zgromadzenia należy podać organizatorowi zgromadzenia na piśmie, przed terminem
rozpoczęcia zgromadzenia. Odmowa powinna być
uzasadniona.
Rektor może delegować na zgromadzenie swojego
przedstawiciela.

cd. ze str. 33

nowe zasady

35

®

Rektor lub delegowany przez niego przedstawiciel może rozwiązać zgromadzenie, po uprzednim
wezwaniu organizatora do zaprowadzenia porządku
w przebiegu zgromadzenia. Dotyczy to przypadków,
w których w trakcie zgromadzenia zostają naruszone
przepisy prawa, a w szczególności: realizowania
celu innego niż podany we wniosku, lub powstania
zagrożenia życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.
Za szkody w mieniu i w stosunku do osób trzecich, spowodowane niewłaściwym przebiegiem zgromadzenia, odpowiadają solidarnie przed Rektorem
organizator oraz osoby zwołujące i prowadzące zgromadzenie. Spory w tej sprawie rozstrzygają sądy
powszechne. Rektor może zlecić przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Kadencja Rektora oraz Senatu trwa do 31 sierpnia 2020 r.
Osoby będące w dniu 30 września 2019 r. członkami Senatu, w związku z pełnieniem przez nie funkcji prorektorów i dziekanów pozostają członkami
Senatu do 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu po dniu 30 września
2019 r. wybory te przeprowadzi się na dotychczas
obowiązujących zasadach.
Dotychczasowi prorektorzy, dziekani i prodziekani, kanclerz i jego zastępca oraz kwestor mogą
zachować swoje funkcje na dotychczas obowiązujących zasadach do dnia 31 października 2020 r.
Strategia Uczelni powinna zostać uchwalona do 31
marca 2020 r. Do czasu uchwalenia strategii Rektor
jest zobowiązany kierować się zasadami określonymi
w Statucie oraz celami strategicznymi Uczelni wynikającymi z przyjętych dokumentów określających
zasady funkcjonowania i politykę rozwoju Uczelni.
Od dnia wejścia w życie Statutu, Uczelnia w ciągu
12 miesięcy dostosuje wewnętrzne akty prawne
do jego zapisów.
Z wnioskiem o zmianę Statutu mogą występować:
Rektor; 1/3 statutowego składu Senatu.
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały
Senatu przyjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Senatu,
po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Uczelni.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października
2019 r.
Traci moc Statut Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, przyjęty uchwałą
Senatu dnia 16 grudnia 2016, z późniejszymi
zmianami, z zastrzeżeniem przepisów określonych
w niniejszym rozdziale.
Sztandar Uczelni ma:
−− z jednej stronie – białego orła i napis Fides et ratio
na czerwonym tle,
−− z drugiej – godło Uczelni na tle biało-niebieskim.
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Prawno-społeczne aspekty wychowania
w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje,
wyzwania
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się monografia
pt. „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie
XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania” pod
redakcją Anny Pawlak, Beaty Skwarek i Justyny
Stadniczeńko.

udzielania pomocy, a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim
zjawiskom godzącym w prawidłową realizację procesu
wychowania, co w dzisiejszych czasach stanowi priorytet pojawiający się nie tylko w wymiarze wewnętrznym danego kraju, ale także zewnętrznym.

Proponowana publikacja składa się ze zbioru artykułów o treściach odnoszących się do ważnej społecznie
problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci i młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku. Współczesny świat stoi bowiem w obliczu
wielu sytuacji, które stanowią olbrzymie zagrożenie dla
bezpiecznego wzrastania dzieci i młodzieży. Eskalacja
niebezpiecznych dla ich prawidłowego funkcjonowania
zjawisk prowadzi do wzrostu zaburzeń w zachowaniu,
w tym agresji i przemocy, podatności na negatywne
wpływy środowiska lub wycofania, poczucia braku
przynależności i osamotnienia.
Wiedza dostarczona czytelnikowi z zakresu obszaru
prawno-społecznego ma na celu pogłębienie i upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów

Każdy z prezentowanych artykułów stanowi twórczy wkład i nowe spojrzenie na proces wychowania (przez pryzmat współczesnych uwikłań) oraz
w efekcie – jego udoskonalenia. Publikacja pokazuje
również konieczność silnego aksjologicznego uzasadnienia procesu wychowywania. Co więcej – możliwe
i konieczne jest wychowanie do pokoju, w duchu
powinności wobec dobra. Teoretyczne aspekty wzbogacone są tekstami zbudowanymi w oparciu o badania
własne autorów.
Kierując niniejszą publikację do szerokiego grona
odbiorców, redaktorzy opracowania wyrażają nadzieję,
iż przyczyni się ona do zgłębienia wiedzy o wychowawczym charakterze prawa.

relacje
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Spacer do Domu Studenta
30 lipca w ramach prowadzonego przez Rogera Piaskowskiego
projektu poznawania Legnicy grupa miłośników historii miasta dotarła do ulicy Mickiewicza (Luisenstrasse). Tropiąc ślady
zakopanej Młynówki, odnaleźli wytwórnię słynnych, słodkich,
legnickich bomb Carla Meyenburga (Mickiewicza 17) oraz Wilhelmsbad (Mickiewicza 10).
Zakład kąpielowy i pływalnia Wilhelmsbad to obecny Dom
Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Budynek w powojennych dziejach miasta pełnił wiele
funkcji. Był między innymi miejską łaźnią, siedzibą Zespołu Szkół
Samochodowych, a w 1998 roku został przekazany powstającej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Początkowo budynek miał stanowić siedzibę Uczelni, ale już po
pierwszym naborze kandydatów na studia okazało się, że nie będzie
w stanie pomieścić studentów. Zapadła więc decyzja o przeznaczeniu go na akademik. Remont okazał się znacznie trudniejszy, niż
początkowo uważano. Z jednej strony obiekt jest pod nadzorem
konserwatora zabytków, a więc warunkiem prowadzenia prac było
zachowanie historycznej bryły obiektu, a z drugiej miał to być
nowoczesny akademik odpowiadający wymaganiom młodzieży.
Podczas prac budowlanych okazało się ponadto, że grunt,
na którym postawiono budynek, jest niestabilny. Konieczne było
więc wzmocnienie fundamentów betonowymi palami. Przy okazji
prac odnaleziono ukryty w butelce akt erekcyjny
zakładu kąpielowego Wilhelmsbad datowany na 25
czerwca 1874 roku. Dokument jest zapisem przemówienia wygłoszonego podczas położenia kamienia węgielnego pod budowę obiektu.
W październiku 2009 roku uroczyście otwarto
Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od tej pory budynek służy studiującej młodzieży i zapewnia bardzo
dobre warunki zamieszkania.
Jak widać, Legnica wciąż odsłania swoje tajemnice, które warto poznawać.

ze sportowych aren
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Sebastian Sądej na piątym miejscu
W Estonii podczas Uniwersyteckiego
Pucharu Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym 24 lipca 2019 roku wystartował
reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy Sebastian Sądej.
W kategorii 74 kg mężczyzn Sebastian Sądej, aktualny Akademicki Mistrz
Polski, ostatecznie zajął piąte miejsce
z wynikiem 590 kg, o 20 kg mniejszym
niż uzyskał na majowych Akademickich
Mistrzostwach Polski.
W przysiadzie dopiero w trzeciej próbie
wstał z ciężarem 210 kg, które to podejście sędziowie zaliczyli. W wyciskaniu
zaliczył 145 kg i martwym ciągu 235 kg.
Gratulujemy!

