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Na jaworskiej strzelnicy rozegrano 6 września 
2019 r. 9. Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Zmagania strzeleckie były 
okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Uczelnia ufundowała także główne nagrody dla naj-
lepszych strzelców i upominki dla wszystkich uczest-
ników zawodów. 

9. Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów
Województwa Dolnośląskiego
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co za nami4
2 września – uczniowie Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Technikum Akademickiego 
w Legnicy, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademi-
cka”, rozpoczęli rok szkolny 2019/2020. 

2 września – w Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbyła się oficjalna 
uroczystość związaną z inauguracją nowego roku 
szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego Miedź 
Legnica.

Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta 
Legnicy Tadeusza Krzakowskiego oraz Starosty 
Powiatu Legnickiego Adama Babuśki.

12 września – Dział Badań, Projektów i Współpracy 
oraz Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
naszej Uczelni przygotowały oficjalne zakończenie 
kursu Dyplomowany specjalista obsługi procesu pro-
dukcyjnego w ramach projektu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pt. „Innowacyjny 
Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej”. 
Projekt realizowany był na podstawie dofinansowania 

6 września – oferta Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy została zapre-
zentowana na strzelnicy w Jaworze, gdzie odby-
wały się 9. Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów 
Województwa Dolnośląskiego.

7 września – oferta edukacyjna naszej Uczelni 
została przedstawiona podczas corocznego święta 
Imienin Ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy.

9 września – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli 
w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni 
Stanisława Maczka w Świętoszowie. Podczas spotkania 
z żołnierzami nauczyciele akademiccy zaprezentowali 
ofertę trzech wydziałów naszej Uczelni.

11–13 września – w Legnicy odbywały się XVIII 
Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. 
Organizatorami były Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 
oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego 
SP ZOZ. Wydarzenie odbywało się pod patronatem 
honorowym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Dolno-
śląskiego Pawła Hreniaka, Marszałka Województwa 

pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spot-
kania wręczono dyplomy oraz certyfikaty.

14 –15 września – w Środzie Śląskiej odbywała się 
XV edycja Święta Wina w Mieście Skarbów. Podczas 
wydarzenia pracownicy Działu Promocji i Wydaw-
nictw prezentowali ofertę edukacyjną Uczelni. 

20 września – Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy zaprezentowała ofertę 
Uczelni na rok akademicki 2019/2020 podczas imprezy 
popularyzującej zdrowy styl życia pt. „Pożegnania 
lata. Z sercem na Ty w Malczycach”. Nasi nauczyciele 
akademiccy – mgr Katarzyna Traczuk-Bernat oraz 
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak były zaproszone 
w roli prelegentów i przedstawiały tematy związane 
z profilaktyką i leczeniem chorób układu sercowo-
naczyniowego.

21 września – w Ewangelickim Kościele Pokoju 
w Jaworze odbył się koncert finałowy 25. Jaworskich 
Koncertów Pokoju. Wystąpiła Polska Opera Królew-
ska – Capella Regia Polonia oraz soliści: Justyna 
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co przed nami
1 października – w Centrum Konferencyjno-

-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy odbędzie się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. W pro-
gramie między innymi: przemówienie JM Rektora 
prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, wręczenie 
medali „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, immatrykulacja 
studentów oraz wykład inauguracyjny.

1 października – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, działającego przy PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy, wezmą udział w uroczystościach Inauguracji 
Roku Akademickiego 2019/2020.

1 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne 
dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze 
zimowym.

4 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne 
dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze 
zimowym.

10 –11 października – w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywać 
się będzie konferencja pt. „Działania zintegrowa-
nych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”. 
Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka.

14 października – w Akademickim Liceum Ogól-
nokształcącym oraz Technikum Akademickim w Leg-
nicy, działającymi przy Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, obchodzony będzie 
Dzień Edukacji Narodowej.

28 – 29 października – Państwowy Uniwersytet Peda-
gogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warsza-
wie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Ukraińskie Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” zapraszają 
na II Międzynarodową Konferencję Naukową na temat 
„Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI 
wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”, która odbę-
dzie się Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie 
im. Iwana Franki w Drohobyczu. Konferencja będzie 
dotyczyć ważnej społecznie problematyki koniecz-
nych przemian w procesie wychowania dzieci oraz 
młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku.

25 października – w Złotoryjskim Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji odbędą się Targi Edukacyjno-Zawo-
dowe. Wydarzenie organizowane jest przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Złotoryi oraz Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w Złotoryi w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy przedstawi informacje 
o ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021.

Stępień – sopran, Iwona Lubowicz – sopran, Dorota 
Lachowicz – alt, Sylwester Smulczyński – tenor, Piotr 
Kędziora – bas, Krzysztof Garstka – klawesyn, dyry-
gent.

23 września – zakończyła się elektroniczna reje-
stracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach 
rekrutacji uzupełniającej.

23 – 24 września – kandydaci na studia w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy mogli składać dokumenty w Komisjach 
Rekrutacyjnych.

26 września – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbył 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 były przez nauczycieli aka-
demickich naszej Uczelni, specjalistów i praktyków, 
reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki.

26 września – nastąpiło ogłoszenie listy przyjętych 
na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020.



6 współpraca

9 sierpnia 2019 roku w Sali Tradycji 10 Bry-
gady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława 
Maczka w Świętoszowie zostało podpisane porozu-
mienie o współpracy pomiędzy 10 Brygadą Kawa-
lerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka 
w Świętoszowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową im. Witelona w Legnicy. Tym samym nasza 
Uczelnia dołączyła do grona placówek oświaty, które 
na co dzień współpracują ze świętoszowską jednostką. 

Porozumienie podpisał dowódca 10 Brygady Kawa-
lerii Pancernej pułkownik dyplomowany Artur Pikoń 
oraz profesor Ryszard K. Pisarski – Rektor PWSZ 
im. Witelona w Legnicy.

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania 
na rzecz obronności państwa i wychowania patrio-
tycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
umacniania etosu środowiska żołnierskiego oraz kulty-
wowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, szkole-
nia proobronnego, integracji środowiska żołnierskiego 
i młodzieży akademickiej w warunkach profesjonaliza-
cji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (…)” – takimi 
słowami rozpoczyna się dokument, który od tej pory 
stanowi podstawę współdziałania jednostki wojskowej 
ze Świętoszowa oraz Uczelni z Legnicy. 

Na podstawie podpisanego porozumienia obie 
strony zadeklarowały podejmowanie wszelkich dzia-
łań mających na celu popularyzację kształtowania 
świadomości historycznej, patriotycznej i obronnej 
żołnierzy brygady, nauczycieli akademickich i stu-
dentów Uczelni. Ponadto zobowiązały się do wspiera-
nia działań dotyczących obronności i bezpieczeństwa 
państwa. 

PWSZ im. Witelona w Legnicy 
partnerem 10 Brygady Kawalerii Pancernej

im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
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Chwilę po złożeniu podpisów dowódca 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej pułkownik dyplomowany Artur 
Pikoń powiedział:

– Jest mi ogromnie miło, że kolejna organizacja 
wyraziła chęć współpracy z Naszą Brygadą. Podpisane 
porozumienie z całą pewnością przyniesie korzyści dla 
obu stron. Dzisiejszy dzień zapoczątkowuje kolejny 
etap współdziałania z legnicką uczelnią, która już 
od dłuższego czasu chętnie zapraszała do siebie żoł-

nierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej przy okazji 
Dni Otwartych, które organizowała. Ja oraz moi żoł-
nierze dołożymy wszelkich starań, aby ta współpraca 
przynosiła wymierne korzyści. Na to samo liczymy 
ze strony władz uczelni oraz całej społeczności aka-
demickiej.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona prof. Ryszard K. Pisarski podziękował 
dowódcy za możliwość rozpoczęcia oficjalnej współ-
pracy. Wyraził również przekonanie, że zarówno jed-
nostka wojskowa, jak i Uczelnia będą zadowolone 
z uzyskiwanych efektów. 

 kpt. Katarzyna Sawicka



8 wydarzenia

Oficjalna uroczystość Inauguracji Roku Akade-
mickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się 
1 października 2019 roku o godzinie 12.00 w Cen-
trum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni. 

To właśnie podczas tej ceremonii przedstawi-
ciele studentów pierwszego roku złożą oficjalne 
ślubowanie i zostaną przyjęci w poczet studentów 

Inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy. 

W programie między innymi: przemówienie JM 
Rektora prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, 
przyznanie i wręczenie odznaczeń oraz medali 
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy”, immatrykulacja 
studentów oraz wykład inauguracyjny.
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Ponad 30 rektorów i prorektorów Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych z całej Polski w dniach 
11–14 września bieżącego brało udział w II Konfe-
rencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. 
Gospodarzem obrad była Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwał-
kach.

Na miejscu przedstawiciele Uczelni rozmawiali 
między innymi o działalności uczelni w warunkach 
nowego prawodawstwa, kształceniu dualnym, a także 
zwiedzili Fabrykę Mebli „Forte” S.A. w Suwałkach. 

W obradach brał udział prof. dr hab. inż. Jerzy 
Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Jak mówił Witold Stankowski – Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pile-
ckiego w Oświęcimiu i przewodniczący Konferencji, 
nowe regulacje dają uczelniom większą autonomię, 
a PWSZ-ty chcą z tego korzystać. Wszystko jednak 
w oparciu o realne potrzeby otoczenia. W tym celu 
uczelnie, w tym również suwalski PWSZ, uruchamiają 
kształcenie dualne, podczas którego studenci część 
efektów uczenia się zdobywają w uczelni, a część bez-
pośrednio w zakładach pracy. Dzięki temu są dobrze 
przygotowani do pracy w wybranych zakładach. 

Konferencja Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodowych 

w Suwałkach
Omawianym podczas Konferencji Rektorów Pub-

licznych Uczelni Zawodowych w Suwałkach novum 
było wykorzystanie w kształceniu wirtualnej rzeczy-
wistości, co wdraża suwalska PWSZ. Takie zajęcia, 
z użyciem gogli i pilotów, mogą być wykorzystywane 
między innymi w kształceniu z zakresu kryminalistyki 
do symulowania oględzin miejsc zbrodni.

Podczas I Zgromadzenia Konferencji Rektorów Pub-
licznych Uczelni Zawodowych w Płocku zostało pod-
pisane porozumienie o współpracy pomiędzy KRePUZ 
a Agencją Rozwoju Przemysłu. Podczas Zgromadzenia 
w Suwałkach podpisano porozumienie o współpracy 
z firmą Asseco Data Systems.
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Zgodnie z zarządzeniem Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 
zajęcia dydaktyczne w  semestrze zimowym dla stu-
dentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 paź-
dziernika 2019 r. i trwać będą do 25 stycznia 2020 r. 

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów nie-
stacjonarnych w semestrze zimowym rozpoczną się 
4 października 2019 r. i potrwają do 26 stycznia 
2020 r. 

Sesja egzaminacyjna zarówno dla studentów sta-
cjonarnych, 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 stacjonar-
nych rozpocznie się 17 lutego 2020 i trwać będzie 
do 13 czerwca 2020 r. Przy czym zajęcia dydak-
tyczne dla studentów studiów licencjackich i magi-
sterskich zakończą się wcześniej, bo już 23 maja 
2020 r. Nie dotyczy to jednak studentów Pielęgniar-
stwa I stopnia.

Dla studentów niestacjonarnych semestr letni 
potrwa od 21 lutego 2020 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 

organizacja roku akademickiego 
2019/2020

Kiedy sesje, kiedy dni wolne?
realizować praktyki od czerwca 2020 r., trwać będą 
od 17 lutego do 23 maja 2020 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów pierwszego 
roku w ramach studiów stacjonarnych, którzy będą 
realizować praktyki od czerwca 2020 r., trwać będzie 
od 25 maja 2020 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 oraz magisterskich 
odbędzie się od 25 maja 2020 do 7 czerwca 2020 r. 
Terminy te nie dotyczą studentów z kierunku Pie-
lęgniarstwo 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 okre-
sach 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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Dział Badań, Projektów i Współpracy oraz Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych naszej Uczelni 
12 września bieżącego roku przygotowali oficjalne 
zakończenie kursu Dyplomowany specjalista obsługi 
procesu produkcyjnego w ramach projektu ogło-
szonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
pt. „Innowacyjny Program Kształcenia dla branży 
motoryzacyjnej”. Podczas spotkania dziekan Wydziału 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr inż. Renata 
Gnitecka oraz koordynator projektu mgr Anna Micha-
lak z Działu Badań, Projektów i Współpracy wręczyli 
dyplomy oraz certyfikaty. Otrzymało je osiemnaście 
osób, a dodatkowo ośmiu osobom wrę czono wyróż-
niania. Każdy z uczestników otrzymał również zestaw 
upominków od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Projekt realizowany był na podstawie dofinan-
sowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod-
czas spotkania wręczono dyplomy oraz certyfikaty.

W rocznym kursie uczestniczyło 18 osób, absolwen-
tów szkół średnich (pozostających bez pracy na dzień 
przystąpienia do projektu), którzy chcieli pracować 
jako specjaliści w branży motoryzacyjnej.

Program kursu opracowali specjaliści z branży 
motoryzacyjnej. Zajęcia poprowadzili doświadczeni 
nauczyciele akademiccy z PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy. 

Uczestnicy kursu zdobywali m.in. wiedzę i umie-
jętności z zakresu organizacji produkcji, zasad wyko-
nywania pomiarów realizowanych w działach jakości 
oraz znajomości typowych procedur w działach kon-
troli jakości i audytu wewnętrznego; wiedzę i umiejęt-

Zostali dyplomowanymi specjalistami 
obsługi procesu produkcyjnego

ności w zakresie zasad prowadzenia i organizowania 
magazynów produkcyjnych jak i wyrobów gotowych.

Warto zaznaczyć, że projekt uwzględniał 600 godz. 
zajęć – (1 rok akademicki) w Państwowej Wyższej 
Szkole im. Witelona w Legnicy oraz ponad 900 godz. 
płatnych praktyk zawodowych (miesięczne wynagro-
dzenie 2760 zł brutto w całości finansowane z Fun-
duszy Europejskich) realizowanych, równolegle 
z zajęciami, w zakładach produkcyjnych z branży 
motoryzacyjnej. Płatne praktyki zawodowe odbywały 
się w zakładach produkcyjnych w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej – w firmie HÄRTER oraz 
VOSS Automotive Group.

Kurs kończył się egzaminem, który obejmował 
„obronę” projektu transferowego oraz część prak-
tyczną, a absolwent otrzymał tytuł Dyplomowanego 
specjalisty obsługi procesu produkcyjnego.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy przez ostatnie dwa lata pozyskała około 
30 mln zł m.in. na programy rozwojowe w zakre-
sie dydaktyki, współpracy z otoczeniem społeczno 
-gospodarczym, innowacyjnego programu kształcenia, 
modernizacji infrastruktury oraz innych inicjatyw 
wspomagających działania Uczelni.

Do najważniejszych projektów realizowanych 
w tym czasie zaliczyć należy Zintegrowane Programy 
Rozwoju realizowane w dwóch etapach w latach 
2018 – 2022 na łączną kwotę ponad 11 mln złotych. 
Pozwolą one na wdrożenie nowoczesnych modeli 
zarządzania Uczelnią, w tym integrację systemów 
informatycznych, uruchomienie nowych kierunków 
studiów, rozwój kompetencji studentów, doposażanie 
pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do kształcenia 
praktycznego oraz rozwój kompetencji kadr. 

Niemniej istotnym projektem realizowanym 
na Uczelni we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Legnicy jest Monoprofilowe Cen-
trum Symulacji Medycznej o wartości ponad 2,3 mln 
zł, które zostało utworzone, by kształcić w sposób 
praktyczny studentów. Centrum zorganizowane jest 
na wzór prawdziwego szpitala. Umożliwia kształcenie 
studentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok 
postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, 
a także opieki szpitalnej. W ramach Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest realizowany rów-
nież projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie Programu 
Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kie-
runku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz 
z Programem Rozwojowym Absolwenta” o wartości 

30 milionów na rozwój Uczelni
około 2 mln zł, którego celem jest zwiększenie liczby 
absolwentów z kierunku Pielęgniarstwo wraz z dosto-
sowaniem ich kompetencji i umiejętności do potrzeb 
epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju.

Uczelnia ściśle współpracuje z lokalnymi praco-
dawcami, co przejawia się m.in. w realizacji 2 pro-
jektów edukacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych o łącznej wartości 1,4 mln zło-
tych. Projekty te są opracowywane zgodnie z ocze-
kiwaniami firm z branży motoryzacyjnej, służą one 
przygotowaniu wykwalifikowanych specjalistów dla 
przemysłu automotive, przy jednoczesnym pilotażu 
nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest 
nauka na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 
organizacja płatnych praktyk i staży zawodowych.

Współpraca ma miejsce również na poziomie samo-
rządowym. W partnerstwie ze Starostwem Powiatu 
Jaworskiego realizowany był projekt „Nowe oblicze 
szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim” – 
wartość projektu partnerskiego wynosił 1,9 mln zł. 
Projekt adresowany był do uczniów szkół zawodowych, 
tj. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego w Jaworze oraz Tech-
nikum w Zespole Szkół i Placówek im. Wincentego 
Witosa w Bolkowie, dla których Starostwo Powiatowe 
jest organem prowadzącym. Celem projektu była 
współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez 
angażowanie pracodawców w proces dostosowania 
oferty edukacyjnej szkół do wymogów lokalnego 
rynku pracy – modyfikacja programów nauczania oraz 
organizacja praktycznych form nauczania i zdobywa-
nia dodatkowych uprawnień przez uczniów. Z drugiej 
strony w realizację Projektu jako Partnera włączono 
uczelnię wyższą – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy, z zamysłem wykorzystania 
potencjału nauczycieli akademickich oraz wyposażania 
technicznego i dydaktycznego tej Uczelni. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom otoczenia spo-
łecznego, Uczelnia pozyskała środki na realizację 
projektu skierowanego do uczniów Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka” oraz V Liceum 
Ogólnokształcącego w Legnicy, w ramach którego 
uczniowie brali udział w zajęciach fakultatywnych 
z filozofii, rozwijając kompetencje związane z popraw-
nym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym 
myśleniem, logiką. 

W ramach trzeciej misji uczelni realizowany jest 
również projekt zapewniający rozwój kompetencji 
pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, 
poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz 
rozwój zainteresowań i zapobieganie społecznemu 
wykluczeniu. Programem Projektu objęto 50 osób 
w wieku 50+, 30 osób w wieku 10 – 25 lat ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, ze spectrum autyzmu 
i Zespołem Aspergera oraz 15 opiekunów młodzieży 
poprzez udział w kursach edukacyjnych. Wartość 
projektu to około 350 tys. zł. Część zajęć jest reali-
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zowana dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. 

Ponadto na Uczelni realizowane są projekty dofi-
nansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, w tym program 6-miesięcznych pilotażowych 
praktyk zawodowych – na łączną kwotę 6 mln złotych. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwu-
krotnie w kolejnych latach 2018 i 2019 przyznało 
Uczelni dodatkową subwencję w wysokości 2 mln zł 
w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa 
doskonałości” dedykowanego dla państwowych wyż-
szych szkół zawodowych. Podstawę wyboru stanowiła 
analiza danych z raportów badania „Ogólnopolskiego 
systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absol-
wentów szkół wyższych” w odniesieniu do 34 pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych. 

Na Uczelni rozpoczyna się realizacja projektu pt. 
„Chcesz wiedzieć więcej? Weź kurs na MOOC! Kształ-
cenie online szybką i skuteczną formą zdobywania 
dodatkowych kompetencji i umiejętności”, na który 
pozyskano dofinansowanie w kwocie 220 tys. zł. 
Jego celem jest stworzenie i realizacja programu 
czterech otwartych kursów edukacyjnych prowadzo-
nych w formie e-learningu dla studentów różnych 
kierunków studiów.

Dokonania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy doceniła również Fundacja 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyzna-
jąc Uczelni tytuł „Uczelnia Liderów 2019”. Certyfikat 
jest potwierdzeniem, że Uczelnia prowadzi studia 
w taki sposób, by kształtować u studentów postawy 
innowacyjne, uczy ich kreatywnego myślenia i twór-
czego działania, a także umiejętności elastycznego 
reagowania na zmiany. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała także 

wyróżnienie nadzwyczajne Primus, które przyznano 
za uzyskanie w procedurze certyfikacji najwyższej 
liczby punktów rankingowych.

W raporcie „Potencjał miast średnich w Polsce dla 
lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D” przygotowa-
nym przez Związek Liderów Sektora Usług Bizneso-
wych (ABSL) dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
w ramach projektu Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju (SOR) – Pakiet dla miast średnich pań-
stwowe wyższe szkoły zawodowe zostały docenione 
za działania (kursy, szkolenia, akademie) wychodzące 
poza standardowy proces dydaktyczny, a związane ze 
współpracą z firmami w celu umożliwienia zdobycia 
przez studentów odpowiednich certyfikatów potwier-
dzających ich wiedzę, umiejętności lub kompetencje 
społeczne. Nasza Uczelnia znajduje się w gronie 
PWSZ o największej aktywności w zakresie dodat-
kowo oferowanych kursów, które są realizowane 
m.in. w ramach projektów unijnych. Niejednokrotnie 
w trakcie prowadzonych wywiadów podkreślano, 
zarówno przez przedstawicieli PWSZ, jak i przed-
siębiorców, że ze względu na swoją skalę i struk-
turę, a także profile kształcenia PWSZ są bardziej 
niż uczelnie akademickie otwarte na dostosowanie 
programów nauczania do dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji na rynku pracy. Wśród czynników atrak-
cyjności miasta Legnicy wyszczególniono: zasoby 
wykwalifikowanych kadr, w tym wyróżniająca się 
na tle innych ośrodków subregionalnych liczba 
potencjalnych kandydatów ze znajomością języka 
niemieckiego lub angielskiego, bardzo dobrze funk-
cjonująca współpraca samorząd – uczelnia – biznes, 
gotowość do współpracy z sektorem nowoczesnych 
usług biznesowych. Raport ten jest bazą do nowo 
ogłoszonego konkursu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju pt. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
BPO (Business Process Outsourcing)”. 

Kolejne projekty są przygotowywane zgodnie 
z pojawiającymi się naborami, m.in. w ostatnim czasie 
aplikowano w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. 
Celem projektu jest wprowadzenie zmian architekto-
nicznych, organizacyjnych oraz podniesienie świado-
mości i kompetencji kadr, co przyczyni się do poprawy 
dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla 
osób z niepełnosprawnościami. Ten projekt o wartości 
około 4 mln zł został już skierowany do negocjacji. 

Uczelnia musi być postrzegana nie tylko jako 
ośrodek kształcący na poziomie wyższym, ale także 
jako spajający środowisko, otwarty dla mieszkańców. 
Z tego też względu otwieramy się na inne grupy spo-
łeczne, a cennym doświadczeniem jest oferta wspar-
cia projektowego przedstawiona seniorom w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz społeczności osób 
związanych z niepełnosprawnościami, w tym zawią-
zana w ramach projektu współpraca z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci oraz szkołą specjalną „Dar Losu”. 

Wszelkie inicjatywy i działania projektowe moty-
wują do przedstawienia jak najszerszej oferty odpo-
wiadającej potrzebom rynku. Sprzyjają kształceniu 
wysokiej klasy fachowców i – co ważne – kojarzeniu 
studentów z pracodawcami, docenianemu przez obie 
strony. 
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Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
5 września 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie 
oceny programowej na kierunku Zarządzanie pro-
wadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na poziomie studiów pierw-
szego stopnia o profilu praktycznym.

Zgodnie z uchwałą kierunek otrzymał ocenę pozy-
tywną a następna ocena odbędzie się w roku aka-
demickim 2024/2025. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwier-
dziło, ze proces kształcenia realizowany na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych umożliwia 
studentom kierunku osiągnięcie założonych efek-
tów kształcenia dla studentów pierwszego stopnia 
o profilu praktycznym.

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

Jakość prowadzonego kształcenia spełniała przy-
jęte przez Komisję kryteria oceny programowej. 

Zarządzanie z pozytywną oceną 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

*

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

Kontakt w sprawie rekrutacji

76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl

2019/2020

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

www.pwsz.legnica.edu.pl

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akre-
dytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny 
programowej kryteria: koncepcja kształcenia i jej 
zgodność z misją oraz strategią uczelni, program 
kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra 

prowadząca proces kształcenia, współpraca z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształ-
cenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie 
kształcenia, a także opieka nad studentami oraz 
wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efek-
tów kształcenia uzyskały ocenę w pełni. Kryterium 
umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało 
ocenę zadowalającą.

Absolwent zależnie od wyboru specjalności 
może pracować w przedsiębiorstwach, organiza-
cjach, jednostkach non-profit na różnych stanowi-
skach, w tym: specjalisty ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi; specjalisty ds. Lean Management; anali-
tyka systemów zarządzania; kierownika średniego 
szczebla.

Partnerami są przedsiębiorstwa Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A., Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne.
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z powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legni-
ckiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego 
oraz miasta Legnicy.

Podczas konferencji omówiono kierunki realiza-
cji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2019/2020.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mieli 
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
w tym z ofertą studiów podyplomowych realizo-
wanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 
naszej Uczelni.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy 27 sierpnia bieżącego roku gościła 
dyrektorów publicznych i niepublicznych przed-
szkoli, szkół i placówek oświatowych na konferen-
cji podsumowującej rok szkolny 2018/2019 oraz 
otwierającej rok szkolny 2019/2020. Konferencję 
otworzył Dolnośląski Kurator Oświaty Roman 
Kowalczyk.

W spotkaniu w Centrum Konferencyjno-Widowis-
kowym naszej Uczelni wzięli udział dyrektorzy 
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, pla-
cówek specjalnych, poradni psychologiczno-peda-
gogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli 

Konferencja dla dyrektorów przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych
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W dniach 10 –11 października br. w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy odbywać się będzie konferencja pt. „Działania 
zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach 
kryzysowych”. Konferencja odbędzie się pod hono-
rowym patronatem Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wojewody 
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

Działania zintegrowanych służb ratowniczych 
muszą charakteryzować się bardzo wysokim 
stopniem przygotowania na wszelkie zagrożenia 
współczesnego świata. Do zagrożeń tych należą 
akty terrorystyczne, klęski żywiołowe oraz wszel-
kiego rodzaju katastrofy (lotnicze, budowlane, dro-
gowe, kolejowe, ekologiczne itd.). Niemniej ważne, 
a wręcz kluczowe, jest współdziałanie służb ratow-
niczych w momencie zaistnienia realnych zdarzeń. 

W trakcie tego typu zdarzeń bardzo ważne są 
procedury postępowania, których nadrzędnym 
celem jest zintegrowanie ogółu działań do jed-
nej operacji. Należy zdać sobie sprawę z faktu, 
że oprócz działań ratunkowych równolegle prowa-
dzone są czynności procesowe, w ramach których 
oprócz ustalenia, jak doszło do danego zdarzenia, 
prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia 
tożsamości ofiar. Podmioty wykonujące czynności 
ratownicze ukierunkowane są na niesienie pomocy 
wszelkimi sposobami i jest to działanie nadrzędne, 
jednakże służby te powinny znać procedury zabez-
pieczania śladów i dowodów, ponieważ wykonywa-
nie czynności ratowniczych nie może doprowadzić 
do utraty istotnych danych, oczywiście z pominię-
ciem sytuacji wyższej konieczności.

W wyniku analizy różnego rodzaju katastrof oraz 
aktów terrorystycznych już po II wojnie światowej 
w ramach Interpolu stworzono procedury DVI (Dis-
aster Victim Identification), które z powodzeniem 
stosowane były w różnego rodzaju zdarzeniach 
(katastrofy lotnicze, tsunami w Azji, zamachy ter-
rorystyczne, ludobójstwo). W chwili obecnej istnieje 
realna potrzeba utworzenia procedur DVI w Pol-
sce. Niemniej jednak do utworzenia tych proce-
dur niezbędne jest stworzenie platformy wymiany 
informacji oraz prowadzenia szkoleń. Stworzenie 
procedur DVI musi poprzedzić szereg inicjatyw 
szkoleniowych, które będą w stanie przygotować 
wszystkie służby do działania w ramach tych proce-
dur. Położenie województwa dolnośląskiego pozwala 
na zaangażowanie partnerów z Czech i Niemiec, 
gdzie już obowiązują procedury DVI. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
posiada niezbędne zaplecze dydaktyczne oraz odpo-
wiednią infrastrukturę do prowadzenia warsztatów 
połączonych z symulacją zdarzenia, w którym pro-
wadzone będą czynności ratownicze oraz czynności 

konferencje, sympozja, 
seminaria

Działania zintegrowanych służb 
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych

procesowe.
W ramach Konferencji nadrzędnym zadaniem 

będzie konsolidacja różnych służb ratowniczych: 
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, ratownictwa 
medycznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Woj-
skowej oraz innych służb odpowiedzialnych za sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. 

Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń 
oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycz-
nych, które mają przygotować słuchaczy do podję-
cia adekwatnych środków reagowania, prowadzenia 
czynności ratowniczych oraz prowadzenia czyn-
ności procesowych i identyfikacji ofiar. Ponadto:
• uzyskanie wiedzy o wszelkiego typu zagroże-

niach i wykreowanie właściwych postaw wobec 
zagrożeń;

• podniesienie świadomości społecznej na temat 
charakteru zagrożenia, zasad zachowania 
w przypadku wystąpienia zdarzenia oraz form 
i środków zaangażowania państwa w przeciw-
działanie i zwalczanie sytuacji kryzysowej;

• zapoznanie z formami i metodami potencjalnych 
sytuacji kryzysowych;

• przedstawienie psychologicznych oraz medycz-
nych aspektów sytuacji kryzysowych wywoła-
nych zdarzeniem o charakterze masowym; 

• wypracowanie doświadczeń i algorytmów doty-
czących postępowania w sytuacji kryzysowej 
w celu optymalizacji działań służb ratowniczych, 
których dążeniem jest dokonanie szybkiej segre-
gacji medycznej poszkodowanych, podjęcie nie-
zbędnych czynności ratunkowych na miejscu 
zdarzenia, sprawna ewakuacja poszkodowanych 
wraz z ich dyslokacją w szpitalach;

• wypracowanie doświadczeń i algorytmów doty-
czących postępowania w sytuacji kryzysowej 
w celu optymalizacji działań organów proceso-
wych przy zabezpieczaniu śladów i dowodów 
na potrzeby postępowań przygotowawczych oraz 
czynności identyfikacyjnych;

• budowanie społecznego zrozumienia i poparcia 
dla działań właściwych służb, organów i insty-
tucji systemu antyterrorystycznego.
Niemniej ważny będzie aspekt dydaktyczny 

skierowany do studentów oraz pracowników 
dydaktycznych. Konferencja nie tylko przyczyni 
się do zapoznania się z aktualnymi procedurami 
postępowania, ale pomoże wypracować nowe roz-
wiązania, które z pewnością wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa. Ponadto stanowić będzie prak-
tyczne uzupełnienie treści programowych realizo-
wanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Szczegółowe informacje na stronie naszej 
Uczelni.
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konferencje, sympozja, 
seminaria
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Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego oraz Technikum Akademickiego w Legnicy, pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, 2 września roz-
poczęli rok szkolny 2019/2020. 

W tym roku uroczystość była szczególna ze względu 
na uruchomienie nowej szkoły – Technikum Akade-
mickiego w Legnicy, które zostało zarejestrowane 
w październiku 2018 roku. Już pierwsza rekrutacja 
do nowo powstałej szkoły, w wyniku której przyjęto 
blisko 100 uczniów, potwierdziła słuszność decyzji 
o uruchomieniu szkoły.

Technikum Akademickie w Legnicy nastawione 
jest na współpracę z przemysłem, co wiążę się między 
innymi z powstawaniem klas patronackich. Szkoła 
rozpoczęła działalność, kształcąc w zawodach tech-
nik automatyk oraz technik informatyk. Ze względu 
na oferowane kierunki, bazę dydaktyczną, kadrę 
nauczycielską oraz współpracę z największymi fir-
mami regionu i kraju cieszy się dużym zainteresowa-
niem potencjalnych uczniów i ich rodziców. Praktyki 
zawodowe uczniowie Technikum odbywać będą w naj-
większych firmach regionu, między innymi w firmach 
działających na terenie LSSE. Zajęcia w Technikum 

Uczniowie Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego 

w Legnicy rozpoczęli nowy rok szkolny
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odbywać się będą na terenie kampusu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizowane 
będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach 
i laboratoriach Uczelni. Absolwenci technikum po zda-
niu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edu-
kację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki 
państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umoż-
liwią absolwentom Technikum Akademickiego uzyska-
nie tytułu zawodowego – technika, który podniesie 
ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.

Tradycyjnie w sali zgromadzili się uczniowie, 
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Wszyst-
kich przywitał mgr Dariusz Wędzina – Dyrektor 
ALO oraz Krystian Sadowski – Dyrektor Technikum. 
W swoim wystąpieniu podkreślili radość z pierwszego 
powakacyjnego spotkania z uczniami i nauczycielami. 
Dyrektorzy przekazali także informacje dotyczące 
organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Podczas uroczystości zaprezentowano krótką pre-
zentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej.
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Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej przypada 
na dzień 8 sierpnia, w rocznicę wejścia do walki 
w 1944 roku w Normandii 2 Pułku Pancernego 
1 Dywizji Pancernej i jej udział w bitwie pod Falaise. 
Kawalerzyści ze Świętoszowa rokrocznie spotykają 
się, aby oddać hołd, szacunek i należną pamięć swoim 
poprzednikom.

Dwudniowe uroczyste obchody Święta pancernej 
brygady rozpoczęły się w świętoszowskim Klubie 
Wojskowym, gdzie punktualnie o godzinie osiemna-
stej zaproszeni goście wysłuchali koncertu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia. Towa-
rzyszący orkiestrze soliści wprowadzili zebranych 
w pozytywny nastrój. Przy dźwiękach muzyki goście 
spędzili kilkadziesiąt minut. 

Po zakończeniu koncertu był czas na rozmowy. 
Zaproszeni goście, wśród których nie mogło oczywi-
ście zabraknąć byłych żołnierzy generała Stanisława 
Maczka – pana kapitana Edmunda Semrau oraz pana 
Alojzego Jedamskiego – spędzili godzinę wspólnie 
z obecnymi żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pan-
cernej. „Spotkanie Pokoleń” to swoista lekcja historii 
dla świętoszowskich pancerniaków. Była to doskonała 
okazja, aby podziękować weteranom i kombatantom, 
którzy walcząc na wielu frontach, upominali się 
o prawo Ojczyzny do suwerenności. 

W piątek, 9 sierpnia bieżącego roku, od wczesnych 
godzin rannych żołnierze dokonywali ostatnich przy-
gotowań. Jak co roku wszystko musiało być dopięte 
na ostatni guzik. Wprowadzenie na plac apelowy 
kompanii honorowej było znakiem, że za kilka minut 
rozpocznie się piątkowa uroczystość. Zgromadzeni 
na świętoszowskim placu żołnierze oraz zaproszeni 
goście od pierwszych chwil odczuwali podniosłą atmo-
sferę tego dnia.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie dziesiątej 
złożeniem meldunku dowódcy 10 Brygady Kawa-
lerii Pancernej przez szefa sztabu pancernej bry-
gady. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów przed 
front szyku wystąpił poczet flagowy. Przy dźwiękach 
Hymnu Państwowego, śpiewanego przez wszystkich 
obecnych, biało-czerwona Flaga Rzeczypospolitej Pol-
skiej wznosiła się coraz wyżej, aby w końcu górować 
nad głowami zgromadzonych. 

Wśród zaproszonych gości znalazły się władze 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy: Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. 
Pisarski oraz zastępca Kanclerza mgr Jerzy Stefaniak.

Po przywitaniu zaproszonych gości odczytano 
Decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu żoł-
nierzom 10 Brygady Kawalerii Pancernej Medalu 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, który otrzymało 
dziewięciu świętoszowskich kawalerzystów. Następnie 
przed front szyku wystąpili żołnierze awansowani 
na wyższe stopnie wojskowe. W tym wyjątkowym 

Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
im. gen. broni Stanisława Maczka 

w Świętoszowie
dniu czterdziestu pięciu żołnierzy i dwoje pracowni-
ków Resortu Obrony Narodowej otrzymało również 
Odznakę Pamiątkową 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
(10BKPanc). Ponadto Kapituła nadała Replikę Złotej 
Odznaki Pamiątkowej 10BKPanc byłym dowódcom 
pancernej brygady. 

Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń, dowódca 
świętoszowskich żołnierzy, podczas swojego przemó-
wienia powiedział: 

– Na ten dzień każdy żołnierz pancernej bry-
gady czekał dokładnie rok. Jest to dzień szczególny, 
w którym wszyscy sobie dziękujemy za współpracę, 
wzajemną pomoc oraz wzorowe wykonywanie posta-
wionych zadań. Jest to również czas, kiedy możemy 
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pochwalić się swoimi osiągnięciami. Nie jest bowiem 
tajemnicą, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej zawsze 
utrzymuje wysoki poziom. W tym dniu dziękuję 
serdecznie wszystkim żołnierzom oraz pracownikom 
Resortu Obrony Narodowej za trud i wysiłek, jaki 
wkładają w swoją codzienną służbę i pracę. Wszystko, 
co robicie, wymaga nieustannego szkolenia, ciągłych 
treningów, doskonalenia oraz ogromnego wysiłku. 
10 Brygadą Kawalerii Pancernej dowodzę dokładnie 
rok. To zbyt krótki okres, aby zrealizować wszyst-
kie zaplanowane, długoterminowe przedsięwzięcia, 
ale jednocześnie wystarczająco długi, aby związać się 
emocjonalnie z ludźmi tworzącymi codzienność pan-
cernej brygady. Aby poczuć wyjątkowość „czarnych 
beretów”. Ostatni rok był z całą pewnością rokiem 
ciężkiej służby i pracy. Stojąc tu dziś, jestem silniej-
szy o Waszą siłę, a jednocześnie bardziej doświad-
czony Waszymi doświadczeniami. Dowódca nigdy 
nie działa sam, a wszelkie sukcesy może odnosić 
dzięki poświęceniu jego żołnierzy. Wspólnie wyko-
naliśmy wiele postawionych przed brygadą zadań, 
wymagających dużego zaangażowania, oddania, 
a jednocześnie zaprezentowania najwyższych umie-
jętności fachowych – wojskowego profesjonalizmu. 
W zeszłym roku generał Parylak życzył mi, żebym 
osiągnął satysfakcję z dowodzenia 10 Brygadą Kawa-
lerii Pancernej. Po tych dwunastu miesiącach mogę 
z pełną świadomością powiedzieć, że dowodzenie 
najlepszą brygadą pancerną przynosi mi ogromną 
satysfakcję każdego dnia. Jestem dowódcą wyjąt-
kowej pod wieloma względami brygady. Jednostki, 
która posiada bogate i orężne tradycje, a także 
godne szczególnego uznania współczesne osiągnię-
cia w służbie w kraju i na arenie międzynarodowej. 
Wiem, że na Was – żołnierze ze świętoszowskiej 
brygady – zawsze można liczyć. Żywię nadzieję, 
a nawet mam pewność, że z tak doskonale wyszko-
lonymi i doświadczonymi w boju żołnierzami można 
wykonać każde zadanie – z honorem i profesjonali-
zmem. Kolejny rok przyniesie naszej brygadzie wiele 
wyzwań i niełatwych zadań. Jednak, wzorując się 
na naszych poprzednikach, wykonamy je na pewno 
na jak najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękuję 
za bardzo dobrą i wzorową służbę. Ponadto dziękuję 
wszystkim, którzy wspierają 10 Brygadę Kawalerii 
Pancernej, za ich codzienną pomoc i wsparcie. 

Uroczysty apel tradycyjnie zakończyła defilada pod-
oddziałów pancernej brygady oraz defilada sprzętu. 
Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się pik-
nik, podczas którego na wszystkich czekało nie-
mało atrakcji. Oprócz licznych pokazów i występów 
na scenie każdy z obecnych mógł z bliska przyjrzeć 
się pojazdom będącym na wyposażeniu 10BKPanc. 
Pokaz statyczny sprzętu zainteresował zarówno doro-
słych, jak i najmłodszych przyjaciół świętoszowskiej 
jednostki. 

Kolejne Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
za rok. Przez ten czas kawalerzystów ze Święto-
szowa czeka wiele wyzwań, którym z całą pewnością 
sprostają. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspól-
nie z żołnierzami z pancernej brygady uczestniczyli 
w uroczystych obchodach, a także tym, którzy przy-
czynili się to organizacji Święta. 

kpt. Katarzyna Sawicka
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Od 20 sierpnia do 20 września na legnickim 
Rynku można było oglądać wystawę poświęconą 
działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

Wystawa składa się z 10 dwustronnych szta-
lug, które na 20 planszach prezentują najważniej-
sze wydarzenia z dziejów Uczelni oraz jej wkład 
w budowę ośrodka akademickiego w Legnicy. 

Pragniemy poprzez prezentację wydarzeń nauko-
wych, sportowych, kulturalnych odbywających się 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy, przybliżyć miesz-
kańcom naszego Miasta oraz turystom działalność 
naszej Uczelni, nie tylko jako instytucji kształcącej 
specjalistów z różnych branż, ale również oddzia-
łującej na region i jego mieszkańców.

Chcemy również zaprezentować nowoczesne pra-
cownie 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 
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które 
umożliwia doskonalenie umiejętności przyszłych 
pracowników ochrony zdrowia, w warunkach iden-
tycznych jak szpitalne i jest unikatową placówką 
tego typu w naszym regionie.

Wystawa o naszej Uczelni 
na legnickim Rynku
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Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników, w ramach projektu pt. 
„Zintegrowany program Rozwoju Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
na lata 2018 – 2022” współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej z EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020 oraz z budżetu Państwa, numer umowy 
o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z043/17-00, 
Zadanie 5, Poz. 135 – zakup wrzutni książek 
do biblioteki, zakupiła dwie wrzutnie (całodobowe 
urządzenia samodzielnego zwrotu książek). 

Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni 
obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na 
wprost głównego wejścia do budynku C). 

Wrzutnie zostały zainstalowane z myślą o kom-
forcie czytelników. Umożliwiają one zwrot książek 
poza godzinami otwarcia biblioteki, co poprawi 
terminowość zwrotów, a tym samym – wpłynie 
na przyspieszenie obiegu książek pomiędzy wypo-
życzającymi. Są również udogodnieniem dla osób 
niepełnosprawnych.

Zasady korzystania z wrzutni

• Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem 
do środka.

• Zwracać można wyłącznie książki oznaczone 
kodem Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy.

• Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzysta-
niem wrzutni w systemie bibliotecznym nastę-
puje w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu.

• W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych 
wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych 
książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwróce-
nia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

• Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni 
Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji 
stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje 
powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo 
na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

• Stanowiska wrzutni są monitorowane. Zabrania 
się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów 
poza materiałami bibliotecznymi.

• W przypadku nieterminowego zwrotu nalicze-
nie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu 
w systemie bibliotecznym, a nie w momencie 
włożenia książki do wrzutni.

Jesteśmy przekonania, że wrzutnie usprawnią 
obsługę użytkowników, co przyczyni się do wzrostu 
liczby osób korzystających z usług bibliotecznych.

Wrzutnie na książki 
w Bibliotece PWSZ im. Witelona w Legnicy
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24 lipca 2019 r. podpisano porozumienie o współ-
pracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
im. Witelona w Legnicy a Starostwem Powiatowym 
w Bolesławcu. Pod dokumentem podpisali się Rek-
tor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski i Starosta 
Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 

W dokumencie strony zadeklarowały wzajemną 
współpracę w zakresie: realizacji projektów, w tym 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej; realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojo-
wych i innych; organizacji i realizacji różnorodnych 
form wsparcia dla uczniów i słuchaczy szkół i pla-
cówek, m.in. warsztatów oraz innych form wspar-
cia dotyczących rozwoju kompetencji, umiejętności 
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, doradztwa 
zawodowego; organizowania szkoleń, kursów, semina-
riów i konferencji związanych z kierunkami oferowa-
nymi przez Uczelnię; doradztwa naukowo-badawczego 
w zakresie problematyki kształcenia na kierunkach.

Ponadto porozumienie zawiera możliwość wzajem-
nej współpracy w zakresie organizowania praktyk 
zawodowych dla studentów Uczelni oraz w zakresie 
organizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół 
prowadzonych przez władze powiatu bolesławieckiego 
w Uczelni na podstawie harmonogramu ustalonego 
wspólnie przez Uczelnię, Starostwo i szkołę macie-
rzystą uczniów.

Podpisano porozumienie 
ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu

Strony zobowiązały się do wzajemnego wspierania 
w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych 
oraz do uwzględniania spraw i interesów drugiej 
Strony w swoich działaniach w zakresie określonym 
porozumieniem.

Wszelkie działania Stron, które nie będą wykraczać 
poza ramy niniejszego porozumienia, nie będą pocią-
gać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych 
dla każdej ze Stron.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każ-
dej ze stron przysługuje prawo do jego rozwiązania 
z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 
w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy, Ukraińskie Stowarzysze-
nie Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” zapraszają na II Mię-
dzynarodową Konferencję Naukową na temat „Prawno- 
-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. 
Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”, która odbędzie się 
w dniach 28 – 29 października 2019 roku w Pań-
stwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Iwana 
Franki w Drohobyczu. Konferencja dotyczy ważnej 
społecznie problematyki koniecznych przemian 
w procesie wychowania dzieci oraz młodzieży 
w związku z wyzwaniami obecnego wieku.

Konferencja obejmuje szeroki zakres tema-
tyczny. Wśród problematyki odnoszącej się 
do prawnych aspektów w procesie wychowania 
znajdą się zagadnienia pedagogiki prawa, socja-
lizacji prawnej, odpowiedniego zabezpieczenia 
praw dziecka, regulacji prawnych gwarantują-
cych bezpieczeństwo dziecka, odpowiedni byt 
socjalny. Społeczny aspekt zagadnienia obejmuje 
głównie zagrożenia dla wychowania dziecka zwią-
zane z intensywnymi zmianami społecznymi oraz 
działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa, natomiast filozoficzno- 
-prawny kontekst dotyczy wychowania do warto-
ści, tak niezbędnych dla prawidłowego rozwoju 
społecznego.

HONOROWY KOMITET

• Prof. dr Nadija Skotna – Rektor Państwo-
wego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana 
Franki w Drohobyczu.

• Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

• Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Rektor Aka-
demii Ekonomiczno-Humanistycznej w War-
szawie.

Prawno-społeczne aspekty wychowania 
w dobie XXI wieku. 

Zagrożenia, nadzieje, wyzwania

KOMITET NAUKOWY

• Prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy 
Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki 
w Drohobyczu, Prezes Ukraińskiego Stowa-
rzyszenia Badań Edukacyjnych.

• Prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadni-
czeńko – Akademia Ekonomiczno-Humani-
styczna w Warszawie. 

• Prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbrowski – Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy. 

• Prof. Dr Natalia Krestovska – International 
Humanitarian University (Odessa). 

• Dr doc, vice-rector Yurii Vovk – Państwowy 
Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki 
w Drohobyczu.

• Prof. dr hab. Nataliia Pobirchenko – Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy. 

• Prof. dr hab. Maria Deptuła – Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

• Prof. nadzw. dr hab. Joanna Konarska – 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.

• Prof. nadzw.dr hab. Andrzej Korybski – Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

• Prof. dr Geraald G. Sander – Wyższa Szkoła 
Administracji i Finansów w Ludwigsburgu.

• Prof. dr Oksana Zabolotna – Państwowy Uni-
wersytet Pedagogiczny im. Pawła Tychyny 
w Umanie.

• Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 

• Dr Wioletta Drzystek – Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 

• Dr Karol Rusin – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 

• Dr Agnieszka Kos – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 

• Dr Beata Skwarek – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 

konferencje, sympozja, 
seminaria
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KOMITET ORGANIZACYJNY

• Dr Oksana Zelena – Państwowy Pedagogiczny 
Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu.

• Dr Oleksandra Prots – Państwowy Pedago-
giczny Uniwersytet im. Iwana Franki w Dro-
hobyczu.

• Dr Iryna Mirchuk – Państwowy Pedagogiczny 
Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu.

• Dr Yaroslav Komarnytskii – Państwowy 
Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki 
w Drohobyczu.

• Dr Wioletta Junik – Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy.

• Dr Katarzyna Sępowicz-Buczko – Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy.

• Dr Jerzy Buczko – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

• Dr Anna Pawlak – Akademia Ekonomiczno-
Humanistyczna w Warszawie. 

• Dr Justyna Stadniczeńko – Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna w Warszawie. 

GŁÓWNE TEMATY 
PANELI DYSKUSYJNYCH

I. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ 
globalizacji na proces wychowania.

II. Wychowanie do sprawiedliwości i prawo-
rządności, wychowanie do pokoju.

III. Sfera bezpieczeństwa i dobrobytu.
IV. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia 

społecznego.
V. Działania trzeciego sektora w trosce o bez-

pieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży.
VI. Zapobieganie ryzykownym zachowaniom 

dzieci i młodzieży.
VII. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie.

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest zainicjowanie w kon-
tekście międzynarodowym refleksji wynikającej 
z potrzeby głębszego zinterpretowania obszaru 
dotyczącego problematyki wychowania (w aspek-
cie prawnym oraz społecznym) z uwzględnieniem 
zagrożeń dla prawidłowego procesu wzrastania 
płynących ze zmieniającej się rzeczywistości XXI 
wieku oraz nowych wyzwań w zakresie zapew-
nienia poczucia bezpieczeństwa. Rozważania 
nad zagadnieniami określonymi w problematyce 
konferencji winny przyczynić się do odpowiedzi 
na niektóre pytania stojące przed wychowaw-
cami, rodzicami, podmiotami odpowiedzialnymi 

za opracowywanie i wdrażanie regulacji praw-
nych, wreszcie przed społeczeństwem lokalnym 
oraz międzynarodowym, dotyczące procesu 
wychowania w dzisiejszym, trudnym środowi-
sku wzrastania dziecka.

Zróżnicowana tematycznie problematyka pod-
jęta podczas dyskusji w obradach plenarnych, 
jak i w sesjach dyskusyjnych stworzy szansę 
na wymianę informacji, upowszechnienie wyni-
ków badań oraz wielowymiarową współpracę 
pomiędzy krajowymi i zagranicznymi pracow-
nikami naukowymi. 

Konferencja będzie miała interdyscyplinarny 
charakter. Zaproszenie do udziału w niej kieru-
jemy do wszystkich zainteresowanych badaczy 
i praktyków reprezentujących różne dyscypliny 
naukowe, którzy podejmują trud wychowania 
nowych pokoleń oraz ich edukacji i angażują się 
w działania kreujące w społeczeństwie poruszane 
zagadnienia. Wyrażamy nadzieję, iż znajdzie 
ona również swoich odbiorców wśród decyden-
tów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki 
oświatowo-wychowawczej i bezpieczeństwa oraz 
studentów wielu kierunków. Spotkanie ludzi 
świata nauki i praktyki oraz osób reprezentu-
jących pokolenie dojrzałe, bogate w doświad-
czenia zawodowe z młodzieżą stojącą u progu 
wyboru drogi życiowej i zawodowej stworzy 
płaszczyznę do wspólnej dyskusji, pogłębienia 
i upowszechnienia wiedzy wśród uczestników 
na temat zagrożeń i sposobów udzielania pomocy, 
a także podejmowania wielowymiarowych dzia-
łań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom 
prowadzącym do poczucia braku bezpieczeństwa 
w różnych aspektach oraz promowania pozytyw-
nych wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Informacji o konferencji udzielają:

• prof. Svitlana Shchudlo – e-mail: svitlana.
shchudlo@gmail.com; kpspddpu@gmail.com 
(Drohobycz), 

• dr Oksana Zelena – +380975684422 (Dro-
hobycz), 

• dr Katarzyna Sępowicz-Buczko – e-mail: sepo-
wiczbuczkok@pwsz.legnica.edu.pl (Legnica), 

• dr Anna Pawlak – e-mail: a.pawlak@vizja.pl 
(Warszawa).

konferencje, sympozja, 
seminaria
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 10 września 2019 roku gościła przed-
stawicieli Chersońskiego Narodowego Uniwersytetu 
w Odessie na Ukrainie – Olgę Suchomlińską oraz 
Walentina Fediajewa.

Olga Suchomlińska to wybitny ukraiński nauko-
wiec pedagogiki ogólnej i historii pedagogiki, aka-
demik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, doktor 
nauk pedagogicznych, profesor, honorowy pracownik 
nauki i techniki Ukrainy, córka znanego pedagoga 
ukraińskiego Wasyla Suchomlińskiego.

Wizyta delegacji z Ukrainy
Walentina Fediajewa to doktor nauk pedagogicz-

nych, profesor Chersońskiego Narodowego Uniwer-
sytetu. Honorowy pracownik edukacji Ukrainy. 

Goście spotkali się z prof. dr hab. inż. Jerzym 
J. Pietkiewiczem – Prorektorem ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą PWSZ im. Witelona w Legnicy. 
Rozmowy dotyczyły potencjalnej współpracy między 
uczelniami.
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Dwa dni, 11 i 12 września, trwały zmagania drużyn 
ratowników medycznych z Polski i Ukrainy, którzy 
w Legnicy walczyli o miano najlepszej. Organizato-
rem mistrzostw było legnickie pogotowie ratunkowe. 

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym 
rozpoczęły się w środę widowiskową paradą karetek. 
Ulicami centrum miasta przejechało 38 ambulansów 
medycznych, policja i straż pożarna. Po oficjalnym 
rozpoczęciu mistrzostw 38 zespołów ratowniczych 
zmagało się w konkurencjach nocnych.

W czwartek od rana ratownicy kontynuowali zma-
gania. Zadania przygotowane przez organizatorów 
nawiązywały do sytuacji, z jakimi pracownicy służb 
medycznych spotykają się w codziennej pracy. Wszyst-
kie działania były oceniane przez jurorów. Zmagania 
zakończyły się po południu. Koniec mistrzostw oznaj-
miły sygnały karetek, które kolejny raz przejechały 
ulicami Legnicy. 

Po dwóch dniach zmagań najlepsze drużyny 
otrzymały nagrody. W 18. Mistrzostwach Polski 
w Ratownictwie Medycznym zwyciężyła drużyna 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie, w skła-
dzie: Andrzej Kawka, Kamil Kociubiński i Daniel 
Kania. Drugie miejsce zajęli ratownicy reprezentu-
jący ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, w skład 
drużyny wchodzą: Dominik Zaremba, Jakub Kasiński 
i Marcin Kasiński. Na trzecim miejscu sklasyfikowani 
zostali ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Szczecinie, zespół nr 6 w składzie: 
Bartłomiej Zimoch, Łukasz Kondrasik i Roman Man-
taj. Tytuł najlepszego kierownika trafił do Jerzego 
Kiszki z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy wsparła organizację mistrzostw, przeka-
zując uczestnikom drobne upominki. 

Ratowali po mistrzowsku
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Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana 
Franki w Drohobyczu 1 września 2019 r. zainau-
gurował rok akademicki 2019/2020. W wydarzeniu 
uczestniczyła delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy w osobach prof. 
dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego – Rektora, prof. 
dra hab. inż. Jerzego Jana Pietkiewicza – Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgra Jerzego 
Stefaniaka – zastępcy Kanclerza oraz mgra Dariusza 
Stefaniaka – nauczyciela akademickiego z Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Uroczystość upamiętniająca rozpoczęcie nowego 
roku akademickiego przyciągnęła dużą liczbę uczest-
ników. Byli wśród nich członkowie Rady Akademickiej 
Uniwersytetu, goście honorowi z wiodących uczelni 
wyższych w Polsce, przedstawiciele drohobyckiej okrę-
gowej administracji państwowej, kadra dydaktyczna 
Uniwersytetu i studenci.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym wprowa-
dzeniem flagi narodowej Ukrainy i sztandaru Uni-
wersytetu. To honorowe prawo otrzymali studenci 
Wydziału Historycznego Mykoły Żurawczak, Tamara 

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iwana Franki w Drohobyczu 

zainaugurował nowy rok akademicki
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Dudi, Anastasia Labinets i studenci pierwszego roku 
Taras Dragan, Sofia Ivashkiv, Eugene Herlo. 

Ponadto studenci pierwszego roku złożyli kwiaty 
pod pomnikami Iwana Franki, Tarasa Szewczenki, 
Bohaterów Niebiańskiej Setki i poległych wojowników 
ATO, przy grobach rektorów Uniwersytetu, profe-
sorów Valeryego Skotnego i Wasilija Nadimienowa. 
W chwili ciszy wszyscy obecni uhonorowali pamięć 
bohaterów Ukrainy, którzy oddali życie za jej niepod-
ległość, a także ofiary zawalenia się apartamentowca 
w Drohobyczu.

Gratulacje z okazji inauguracji nowego roku 
akademickiego złożyli: Wiceprzewodniczący Okręgo-
wej Administracji Państwowej Drohobycza Vladimir 
Hanas, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr 
hab. Sylwester Czopek; Prorektor ds. Studenckich 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 
w Jarosławiu dr inż. Ryszard Pukał.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard 
K. Pisarski również złożył gratulacje, a także poda-
rował Rektor Nadii Skotnej grafikę przedstawiającą 
jeden z budynków legnickiej uczelni.

Po przemówieniach Nadiya Skotna – Rektor Pań-
stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki w Drohobyczu – dokonała immatrykulacji 
studentów pierwszego roku. Grono studentów pierw-
szego roku reprezentowali Wasilij Worobeta i Zofia 
Iwaszkow, którzy odebrali także symboliczną legity-
mację studencką. Cała nowa społeczność studencka 
przeczytała „Kodeks honorowy studenta” i złożyła 
ślubowanie.
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W Jaworze 15 sierpnia 2019 roku dobył się Piknik 
wojskowy „Wierni Polsce”. Jawor jako jedno z 16 miast 
w Polsce włączył się w zorganizowanie uroczystości 
wojskowych, które miały miejsce w Ośrodku Wypo-
czynkowym Jawornik. Wydarzenie zorganizowano 
z inicjatywy Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Bery 
oraz Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bole-
sławcu płka Grzegorza Potrzuskiego.

Piknik „Wierni Polsce” był zorganizowany wspólnie 
z jednostkami wojskowymi z terenu całego Dolnego 
Śląska. Do Jawora specjalnie na tę okoliczność przyje-
chali: 23 Śląski Pułk Artylerii Bolesławiec,10 Brygada 
Kawalerii Pancernej Świętoszów, 17 Wielkopolska 
Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz, 4 Batalion 
Inżynieryjny Głogów, 22 Batalion Piechoty Górskiej 
Kłodzko, 31 Batalion Radiotechniczny Wrocław, Woj-
skowy Oddział Gospodarczy Wrocław oraz Jaworskie 
Stowarzyszenie UR.

W trakcie pikniku odbywał się pokaz sprzętu woj-
skowego, wspinaczkowego i narciarskiego. Została 
zaprezentowana wyrzutnia rakiet WR-40 „Langusta”, 
Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego 
„Liwiec”, kołowy transporter opancerzony „Roso-
mak”, MB Unimog z drużyną przeciwlotniczą, wóz 
dowodzenia WD Wolf, stanowiska promocyjne oraz 
stanowiska strzeleckie przygotowane przez Jaworskie 
Stowarzyszenie UR i 10 Brygadę Kawalerii Pancer-
nej. Na odwiedzających czekała grochówka wojskowa 

Piknik wojskowy „Wierni Polsce” 
w Jaworze

podawana z kuchni polowej, malowanie twarzy – moro 
painting, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci i plener 
dla dzieci „Obrazek dla żołnierza”.

Goście pikniku mogli także posłuchać wspania-
łych pieśni patriotycznych, wojskowych i muzyki 
popularnej wykonywanych przez Orkiestrę Wojskową 
z Żagania oraz przez artystów z Klubu 4 Batalionu 
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Inżynieryjnego w Głogowie „Głogowska Czwórka”. Swój występ 
zaprezentował zespół „Piękni Wiecznie Młodzi” z jaworskiego 
Stowarzyszenia Charytatywnego „DAMY RADĘ”.

Podczas wydarzenia obecna była także Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która prezentowała 
ofertę edukacyjną uczelni, w tym kierunki studiów Bezpie-
czeństwo wewnętrzne – studia I i II stopnia, a także nowości 
w ofercie kształcenia – Prawo, Energetyka czy Coaching zdro-
wego stylu życia. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy w dniach 17–18 sierpnia bieżącego roku 
gościła na Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Dzięki 
współpracy z władzami powiatu bolesławieckiego 
udało się podczas tego wydarzenia zaprezentować 
ofertę edukacyjną Uczelni oraz przekazać miesz-
kańcom Bolesławca oraz odwiedzającym informacje 
o trwającym naborze na studia. Prezentacja naszej 
Uczelni odbywała się na terenie Starostwa Powiato-
wego w Bolesławcu przy Placu Piłsudskiego.

Bolesławieckie Święto Ceramiki jest największym 
tego typu wydarzeniem w Polsce i jednym z najwięk-
szych w Europie. Bierze w nich udział ponad 100 
wystawców – producentów ceramiki, a na międzyna-
rodowe plenery przyjeżdżają ceramicy z różnych stron 
świata. Na targach można kupić ręcznie malowane 
wyroby ceramiczne w bardzo dobrych cenach. Pod-
czas tych kilku dni Bolesławiec mieni się odcieniami 
kobaltu, biegają po nim gliniane postacie, a zewsząd 
rozbrzmiewa muzyka.

Przy stoisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy można było zapoznać się 
z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2019/2020. 
Pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw w czasie 
rozmów z zainteresowanymi osobami omawiali zasady 
tegorocznej rekrutacji, prezentowali kierunki studiów 
oraz warunki studiowania. 

Bolesławieckie Święto Ceramiki
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W sobotę, 7 września, legniczanie świętowali 
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny. Ulica ta 
to główny legnicki deptak prowadzący do Rynku. 
Imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny to jedno 
z największych i najpopularniejszych świąt miejskich.

Na dwóch scenach rozbrzmiewała muzyka od big- 
-bitu, swingu, przez rock, pop, blues po hip-hop 
i nowoczesny dance. Nie zabrakło także magicznych 
sztuczek, czytania dzieł polskich mistrzów pióra czy 
pokazów tanecznych. Imprezę poprowadziła Beata 
Tadla i Piotr Gąsowski. O muzyczne wrażenia podczas 
święta ulicy zadbali m. in. Singin’ Birds, Tercet czyli 
Kwartet, Danzel, Plug’n Blues, Goosebumps, Rudi 
Schubert i Band Kłos & Dąbrowski czy znany tancerz 
i muzyk Stefano Terrazzino.

Tradycyjnie już Legnica włączyła się do akcji 
„Narodowego Czytania”, dzięki czemu ze sceny odczy-
tane zostały także fragmenty dzieł wybitnych polskich 
pisarzy. Wspólne czytanie odbywało się na scenie 
przy katedrze, a jej organizatorem była Legnicka 
Biblioteka Publiczna i Legnickie Centrum Kultury. 
„Narodowe Czytanie” odbywało się pod Patronatem 
Honorowym Pary Prezydenckiej. Tym razem pochy-
lono się nad lekturą następujących tytułów: „Dobra 
pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, 
„Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje 
do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsy-
drą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława 
Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana 
Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” 
(z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

Wśród wielu stoisk znalazła się również prezentacja 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Imieniny Ulicy stały się doskonałą oka-

Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny
zją do zaprezentowania bogatej i różnorodnej oferty 
edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020, tj. oferty 
studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, 
podyplomowych, wachlarza kursów i szkoleń.

Młodzież odwiedzająca stoisko naszej Uczelni uzy-
skała również niezbędne informacje na temat pomocy 
materialnej dla studentów czy perspektyw zatrudnie-
nia po ukończeniu kształcenia.

Legnickie Imieniny Ulicy nawiązują do ustanowio-
nego 12 września przez papieża Innocentego XI święta 
Najświętszej Marii Panny jako wotum wdzięczności 
za pokonanie Turków pod Wiedniem (12 września 
1683 roku) przez sprzymierzone oddziały dowodzone 
przez polskiego króla Jana III Sobieskiego.



®
relacje 37

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 20 września zaprezentowała ofertę Uczelni 
na rok akademicki 2019/2020 podczas imprezy popu-
laryzującej zdrowy styl życia pt. „Pożegnania lata. 
Z sercem na Ty w Malczycach”. 

Organizatorem wydarzenia była Gmina Malczyce 
oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Malczycach.

Nasi nauczyciele 
akademiccy – mgr Kata-
rzyna Traczuk-Bernat 
oraz dr n. med. Justyna 
Bugała-Szpak były 
zaproszone w formie 
prelegentów i przedsta-
wiały tematy związane 
z profilaktyką i lecze-
niem chorób układu 
sercowo-naczyniowego. 
Magister Katarzyna 
Traczuk-Bernat udzie-
lała porad na temat 
indywidualizacji diety 
w reedukacji ryzyka 
przedwczesnego zgonu 
naczyniowego, a dr n. 
med. Justyna Bugała- 
-Szpak brała udział 
w konsultacjach 
w aspekcie bezpiecz-
nego wykonywania 
i potrzeby indywidua-
lizacji wysiłku u osób 
obciążonych czynnikami 
ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego 
i osób podwyższonego 
ryzyka nagłego zgonu 
sercowo-naczyniowego.

W trakcie wydarze-
nia były wykonywane 
bezpłatne badania 
poziomu cukru, EKG, 
cholesterolu oraz spi-
rometria.

„Pożegnania lata. Z sercem na Ty” w Malczycach 
było zatem doskonałą okazją do zaprezentowania 
oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy, a zwłaszcza Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się 
na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia 
pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, 
Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, 
jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich 
(studia pięcioletnie) – Fizjoterapia oraz jednym kie-
runku studiów magisterskich (studia dwuletnie) – 
Pielęgniarstwo.

Mocną stroną Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 

O zdrowym stylu życia w Malczycach
Fizycznej jest bogate zaplecze dydaktyczne w postaci 
pracowni medycznych, pracowni technologii żywności 
i specjalistycznych laboratoriów, w których studenci 
realizują zajęcia praktyczne, oraz doświadczonej kadry 
nauczycieli akademickich. Nowością, która wspomaga 
proces kształcenia, jest nowo powstałe Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznej.

Jednym z nowych kierunków na wydziale jest kie-
runek Coaching zdro-
wego stylu życia. Są to 
nowoczesne studia dla 
ludzi sportu. Podczas 
studiów duży nacisk 
kładziemy na aktyw-
ność fizyczną i właś-
ciwe żywienie dla 
uzyskania korzyści 
zdrowotnych.

Fizjoterapia jest kie-
runkiem medycznym 
związanym z ochroną 
zdrowia, uznawanym 
za jeden z pięciu naj-
bardziej rozwojowych 
na świecie.

Kierunek Diete-
tyka umożliwia zdo-
bycie zaawansowanej 
wiedzy i umiejętności 
z zakresu żywienia czło-
wieka. Dietetyk jako 
specjalista ds. żywie-
nia nie tylko uczy, jak 
zdrowo się odżywiać, 
ale też uświadamia, 
jakie błędy żywieniowe 
popełniamy i jak je 
wyeliminować.

Dużą zaletą Wydziału 
jest fakt, że Pielęg-
niarstwo można u nas 
studiować zarówno 
na studiach licencja-
ckich, jak i magister-

skich. W ten sposób nie trzeba wyjeżdżać do większych 
ośrodków akademickich, by kontynuować naukę.

Studiując u nas Ratownictwo medyczne, inwestu-
jesz we własne zdrowie i wiedzę. Stoisz na straży życia 
ludzkiego. Ratownik medyczny to zawód, w który 
wpisana jest odpowiedzialność za ratowanie życia 
ludzkiego, dlatego współpracujemy z wybitnymi spe-
cjalistami. Posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, 
a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach 
służby zdrowia.

Nowością, która wspomaga proces kształcenia, 
jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 
(sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umie-
jętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicz-
nych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu 
ALS/BLS).
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W Jaworze, w dniach 23-25 sierpnia 2019 roku 
odbywało się wielkie Święto Chleba i Piernika. Rów-
nież i tym razem na uczestników wydarzenia czekała 
cała masa atrakcji.

Święto Chleba i Piernika jest to cykliczne wydarze-
nie, które cieszy się uznaniem wśród branży cukier-
niczej i piekarniczej, mieszkańców Dolnego Śląska 
jak i wielu osób z kraju i zagranicy. Jest to niezwy-
kła okazja podtrzymywania tradycji piekarniczych 
jak i zrzeszania się rzemieślników z konsumentami.

Podczas trzech dni odbywały się 
prezentacje niezliczonych gatunków 
chleba i atrakcje dla uczestników 
– warsztaty cukiernicze, otwarte 
animacje piekarniczo-cukiernicze, 
konkursy. Na scenie wystąpiły takie 
gwiazdy jak Tulia, Cleo, Lombard 
oraz Jary Oz, Oddział Zamknięty, 
Sumptuastic, Tony Barletta oraz 
artyści zaprzyjaźnionych miast part-
nerskich z Jaworem, m.in. z Ber-
dyczowa na Ukrainie i Turnova 
w Czechach, dodatkowo odbywał 
się konkurs Miss i Mistera Ziemi 
Jaworskiej, a także oficjalna próba 
bicia rekordu Polski na najdłuższy 
piernik.

Po raz kolejny powstawał rekor-
dowy, najdłuższy w Polsce i być 
może na świecie Piernik. Wyzwanie 
cukiernicze podjął zespół z firmy 

Promocja uczelni podczas Święta Chleba 
i Piernika w Jaworze

„Martex” na czele z jaworskim mistrzem piekarnictwa 
– Stanisławem Furtakiem. W poprzednim roku piernik
-rekordzista mierzył aż 55 m 30 cm. Słodki rekordzista 
w tym roku mierzył 59,8 m, czyli był o 4,5 m dłuższy 
niż ubiegłoroczny. By ten wyjątkowy jaworski pier-
nik mógł powstać, zużyto: 4400 jaj, 187 kg miodu, 
tyle samo śmietany i tyle samo oleju, 319 kg mąki, 
770 kg powideł śliwkowych i 330 kg czekolady. To 
smakowite  dzieło ważyło 1760 kg.
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W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Mieszkańcy mieli tym samym możliwość 
zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną naszej 
Uczelni oraz pozyskania informacji na temat kierun-
ków studiów. 

PWSZ im. Witelona w Legnicy, rozumiejąc potrzeby 
lokalnego rynku pracy, prowadzi studia licencjackie, 
inżynierskie oraz magisterskie, kursy, szkolenia i stu-
dia podyplomowe, które pozwalają podnosić kwalifi-
kacje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności. 

Kandydaci na studia w PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy mają do wyboru atrakcyjne kierunki studiów. 
Wśród nich są studia licencjackie, inżynierskie i magi-
sterskie. 



relacje404040

W Paszowicach 1 września bieżącego roku odby-
wało się coroczne Święto Pierogów, podczas którego 
gospodynie z Dolnego Śląska i Wielkopolski prezento-
wały swoje wyroby. Nie brakowało pierogów z serem, 
mięsem, szpinakiem, jarmużem, soczewicą, śliwkami, 
gruszkami i aronią.

Smakosze pierogów z najróżniejszych zakątków 
kraju przybyli w niedzielę do Paszowic, żeby skosz-
tować tam tych wyśmienitych dań. Były tradycyjne 
pierogi ruskie czy z mięsem, ale były też pierogi 
z płuckami, bananami czy brzoskwiniami.

Organizatorzy zadbali też o szereg atrakcji. Był 
turniej lepienia pierogów, występy zespołów ludowych, 
animacje dla starszych i młodszych, a także wrak 
race czy pokaz zabytkowych pojazdów.

Dodatkowo mieszkańcy Paszowic mieli okazję zapo-
znać się z walorami Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy i ofertą kształcenia 
przygotowaną na rok akademicki 2019/2020. Przy 
stoisku naszej Uczelni można było uzyskać informacje 
o zasadach rekrutacji, kierunkach i specjalnościach 
kształcenia.

Święto Pierogów w Paszowicach
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W Środzie Śląskiej w dniach 14 –15 września bie-
żącego roku odbywała się XV edycja Święta Wina 
w Mieście Skarbów. Podczas wydarzenia pracownicy 
Działu Promocji i Wydawnictw prezentowali ofertę 
edukacyjną Uczelni. 

Ta odbywająca się od kilkunastu lat w każdy drugi 
weekend września impreza to popularyzacja nie tylko 
kultury picia wina, ale też wielki festiwal o charakte-
rze historyczno-etnicznym. Na warsztatach poznaje się 
tajniki sztuki rzemieślniczej, kulinarnej i winiarskiej. 

To coroczna, największa w regionie impreza kul-
turalna odbywająca się w Środzie Śląskiej. W tym 

Święto Wina w Mieście Skarbów
roku na scenie wystąpili: Ikarus, Feel, Marcin Sójka, 
Stachursky, Krzysztof Cugowski, Katarzyna Pakosiń-
ska, a także wielu innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy w trakcie wydarzenia zaprezentowała ofertę 
edukacyjną na rok akademicki 2019/2020. W czasie 
spotkań z mieszkańcami miasta 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.
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Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli 9 wrześ-
nia w Klubie Garnizonowym 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej im. Generała Broni Stanisława Maczka 
w Świętoszowie. Spotkanie z grupą ponad stu 
żołnierzy miało na celu zapoznanie ich z ofertą 
edukacyjną naszej Uczelni.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
dr Renaty Gniteckiej, która wraz z Prodziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
dr Agnieszką Kos przywitała wszystkich zebranych. 
Jednocześnie omówiono możliwości kształcenia 
w systemie studiów niestacjonarnych, „wieczoro-
wych”, czyli tzw. 50+, oraz indywidualnym toku 
studiów. Tak zróżnicowana oferta form studiowa-
nia jest dostosowana także do możliwości osób 
czynnych zawodowo, które chcą podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe.

Następnie nauczyciele akademiccy przedstawiali 
ofertę poszczególnych wydziałów. Doktor Paweł 
Kobes omówił możliwości studiowania Prawa. Dok-
tor Andrzej Szczepański zaprezentował kierunek 
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na tym kierunku pro-
wadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia. 

Kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu i Kulturze Fizycznej przybliżył zgromadzo-
nym mgr Jakub Adamiak, a ofertę Wydziału Nauk 

O ofercie studiów w Świętoszowie
Technicznych i Ekonomicznych zaprezentowały dr 
Renata Gnitecka i mgr Nadine Bednarz. Na zakoń-
czenie kierunki studiów podyplomowych, kursów 
i szkoleń prowadzonych w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy omó-
wiła mgr Ewa Karlińska.

Uczestniczący w spotkaniu mogli także obej-
rzeć film prezentujący Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Witelona w Legnicy i dowiedzieć się 
więcej o poszczególnych kierunkach przy specjalnie 
dla nich przygotowanym stoisku. 
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Za nami kolejne muzyczne uczty w ramach 
25. Jaworskich Koncertów Pokoju. 

Tym razem 31 sierpnia 2019 roku miał miej-
sce Koncert Nadzwyczajny pt. „Modlitwa o Pokój” 
z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 
Podczas koncerty wystąpili: Olga Maroszek – alt, 
Tomasz Rak – baryton oraz Kwartet Smyczkowy 
Apertus. W programie koncertu znalazły się utwory 
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Romu-
alda Twardowskiego, Henryka Wieniawskiego.

Natomiast 21 września 2019 r. odbył się Kon-
cert Finałowy. Wystąpiła Polska Opera Królewska 
– Capella Regia Polonia oraz soliści: Justyna Stę-
pień – sopran, Iwona Lubowicz – sopran, Dorota 
Lachowicz – alt, Sylwester Smulczyński – tenor, 
Piotr Kędziora – bas, Krzysztof Garstka – klawe-
syn, dyrygent.

Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy 
festiwal muzyki kameralnej organizowany od kil-
kunastu lat, który jest stałym elementem życia 
społecznego i kulturalnego regionu. Organiza-
torami Jaworskich Koncertów Pokoju są Gmina 
Jawor, Muzeum Regionalne w Jaworze, Parafia 
Ewangelicko Augsburska w Jaworze, a Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy od kilku lat jest sponsorem tej imprezy. Za 
kierownictwo artystyczne koncertów odpowiada 
Anna Grynszpan. 

25.    Jaworskie     Koncerty    Pokoju
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25.    Jaworskie     Koncerty    Pokoju
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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 jesienna 2019.

Termin rejestracji upływa 27 września 2019 r.

Wyniki egzaminów LCCI English for Business 
zostaną opublikowane na http://www.lcci.org.uk 
27 stycznia 2020 r.

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ przy PWSZ 
im. Witelona w Legnicy jest jednym z licencjonowa-
nych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej (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, bazują na autentycznych mate-
riałach i sytuacjach ze świata biznesu. EFB to najczęś-
ciej 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 zna-
jomości zawodowego języka angielskiego na całym 
świecie, stanowią dowód umiejętności sprawnego 
funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku 
anglojęzycznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów egza-
miny LCCI IQ spełniają również wymogi postępowania 
kwalifikacyjnego dla pracowników służb publicznych.

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich 
poziomach są ściśle dopasowane do standardów Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowol-
nym 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 

Zapisy na egzaminy LCCI
także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 
tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego. 

Więcej informacji o egzaminach i Akredytowanym 
Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ na stronie uczelni 
w zakładce studenci.

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci 
PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby niebędące 
studentami uczelni.

Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu 
w tej sesji są proszeni o złożenie karty zgłoszenia 
na egzamin z dowodem wpłaty za wybrany poziom 
egzaminu w pokoju C104.

Egzamin LCCI English for Business przeprowa-
dzany jest trzy razy w roku w tzw. zwykłych sesjach 
ogólnoświatowych („World Series”). Najbliższy termin 
został uwzględniony w poniższej tabeli.

Terminy egzaminów na poszczególnych 
poziomach

Koszt 
egzaminu

A1/A2- English for Business Preliminary 
Level 14.11.2019 r. 250 zł

A2/B1- English for Business Level 1 
18.11.2019 r. 260 zł

B1/B2- English for Business Level 2 
14.11.2019 r. 280 zł

B2/C1- English for Business Level 3 
18.11.2019 r. 350 zł

C1/C2- English for Business Level 4 
18.11.2019 r. 370 zł

Płatności należy dokonać we wskazanych termi-
nach na konto: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy Bank Zachodni WBK S.A. O/
Legnica 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553. W sekcji 
„tytułem” należy wpisać: imię, nazwisko, datę egza-
minu wraz z dopiskiem „Egzamin LCCI English for 
Business z języka angielskiego”.

Kontakt: mgr Joanna Czarnecka, Malwina Puchal-
ska Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ 
im. Witelona w Legnicy – pok. C104 (I piętro); e-mail: 
czarneckajo@pwsz.legnica.edu.pl lub puchalskam@
pwsz.legnica.edu.pl; tel. 76 723 23 60, fax 76 723 29 00. 

Przedstawicielstwo LCCI w Polsce PEARSON  
https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifika-
cje-btec/

Reach for Success 



®
nowe zasady 47

Jak już informowaliśmy, od 1 października 2019 r. 
obowiązuje nowy regulamin studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze zapisy tego doku-
mentu.

Przyjęcie w poczet studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej 
dalej „Uczelnią”, następuje z chwilą immatrykulacji 
i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut. 

Przełożonym wszystkich studentów jest rektor.
Bezpośrednim przełożonym studentów wydziału 

jest dziekan. 
Pracownicy Uczelni i studenci tworzą społeczność 

akademicką.
Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są 

organy samorządu studenckiego. Organy te działają 
na podstawie regulaminu samorządu studenckiego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

Uczelniane organizacje studenckie mogą występo-
wać z wnioskami do organów samorządu studenckiego 
oraz do organów Uczelni w sprawach dotyczących 
studiów i funkcjonowania Uczelni.

W Uczelni prowadzone są studia pierwszego i dru-
giego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, 
stacjonarne i niestacjonarne, o profilu praktycznym.

Studia w Uczelni prowadzone są na określonym 
kierunku i poziomie na podstawie programu studiów, 
który określa: efekty uczenia się, opis procesu pro-
wadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz 
liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

Program studiów zawiera także plan studiów, 
z którego wynika realizacja zajęć na poszczególnych 
semestrach.

Program studiów uchwalany jest przez Senat 
i zamieszczany na stronie BIP Uczelni.

Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne 
w przypadkach określonych w ustawie Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. 
Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa 
rektor. 

Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia 
studiów wyższych oraz tytuł zawodowy: licencjat, 
licencjat pielęgniarstwa, inżynier, magister oraz magi-
ster pielęgniarstwa.

Student ma w szczególności prawo do: zdobywa-
nia wiedzy, umiejętności i kompetencji na wybranym 
kierunku studiów, rozwijania własnych zaintereso-
wań, jak również pomocy ze strony pracowników 
Uczelni, studiowania według indywidualnej organi-
zacji studiów, zmiany formy studiów, kierunku lub 
uczelni zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 
do organów samorządu studenckiego, Senatu i Kole-
gium Elektorów, otrzymywania pomocy materialnej ze 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie pań-

Regulamin studiów 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

stwa, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
otrzymywania urlopu, składania skarg i wniosków, 
aktywnego uczestnictwa w procesie ewaluacji jakości 
kształcenia, poufności akt osobowych, zrzeszania się 
w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach 
badawczych realizowanych na Uczelni, zrzeszania się 
w uczelnianych organizacjach studenckich na zasa-
dach określonych w ustawie, przenoszenia i uznawa-
nia punktów ECTS, usprawiedliwiania nieobecności 
na zajęciach, przystąpienia do egzaminu komisyjnego 
przy udziale wskazanego przez siebie obserwatora 
oraz powtarzania niezaliczonych modułów, na zasa-
dach określonych w niniejszym Regulaminie.

Studentowi będącemu osobą niepełnosprawną przy-
sługuje prawo do: uzyskiwania zaliczeń i składania 
egzaminów w formie dostosowanej do indywidual-
nych możliwości osoby niepełnosprawnej, a także 
indywidualnej organizacji studiów, korzystania ze 
sprzętu wspomagającego proces kształcenia, sporzą-
dzania na użytek osobisty, za zgodą prowadzącego 
zajęcia, notatek w formie innej niż pisemna, a także 
korzystania z pomocy osoby sporządzającej notatki, 
korzystania, za zgodą dziekana, na zajęciach, zalicze-
niach, egzaminach oraz na egzaminie dyplomowym 
z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym 
tłumacza języka migowego, dodatkowego wsparcia 
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umożliwiającego pełny udział w studiowaniu, na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez 
studenta przysługujących mu uprawnień jest ważna 
legitymacja studencka wydana przez Uczelnię. 

Studentom wyróżniającym się szczególnymi 
osiągnięciami mogą być przyznane: nagrody rze-
czowe, nagrody pieniężne oraz wyróżnienia w formie 
dyplomu.

Dopuszcza się możliwość łączenia różnych form 
nagród i wyróżnień.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez rek-
tora na wniosek dziekana.

Nagrody mogą być fundowane przez instytucje 
publiczne, zakłady pracy, towarzystwa naukowe, orga-
nizacje społeczne oraz osoby prywatne.

Nagrody mogą otrzymywać również absolwenci 
Uczelni.

Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnie-
niach zamieszcza się w teczce akt osobowych studenta.

Student podejmując studia na Uczelni jest zobo-
wiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania 
i regulaminem studiów, a w szczególności do: uczest-
niczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyj-
nych przewidzianych w programie i planie studiów, 
składania egzaminów, odbywania praktyk zawodo-
wych i spełniania innych wymagań przewidzianych 
w programie i planie studiów, przestrzegania prze-
pisów obowiązujących na Uczelni oraz zwyczajów 

akademickich, godnego zachowywania się na Uczelni 
i poza nią, poszanowania mienia Uczelni, uczestnicze-
nia w szkoleniach przewidzianych przepisami prawa, 
wyznaczonych przez dziekana lub organy Uczelni, 
ankietyzacji zajęć po każdym semestrze.

Student ma obowiązek terminowego wnoszenia 
opłat na zasadach określonych w odrębnych prze-
pisach.

Student zobowiązany jest do bieżącego zapozna-
wania się z uchwałami i zarządzeniami organów 
Uczelni oraz informacjami wydawanymi przez dzie-
kana, zamieszczanymi na stronie internetowej Uczelni.

Za postępowanie niezgodne z treścią ślubowa-
nia, naruszenie przepisów prawa lub obowiązków 
określonych w Regulaminie studiów, student ponosi 
odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami 
o postępowaniu dyscyplinarnym. 

Osoba przyjęta na pierwszy rok studiów jest zobo-
wiązana, w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć 
dydaktycznych pierwszego semestru, podpisać ślu-
bowanie oraz odebrać legitymację studencką. 

Legitymacja studencka upoważnia do korzysta-
nia z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi 
po skreśleniu z listy studentów, ukończeniu studiów, 
przejścia na inną uczelnię lub zawieszeniu w prawach 
studenckich, z zastrzeżeniem, że absolwent studiów 
pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 
31 października roku ukończenia tych studiów.

Student jest zobowiązany niezwłocznie zawiada-

Regulamin studiów... cd. ze str. 47
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miać na piśmie dziekana o zmianie danych osobo-
wych, przedkładając dokumenty potwierdzające daną 
okoliczność.

W przypadku zaniechania obowiązku określo-
nego w ust. 3, pisma zwrócone, a wcześniej wysłane 
na znany Uczelni adres do korespondencji, będą 
uznane za doręczone.

Student jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie 
dziekana, w formie pisemnej, o utracie legitymacji 
studenckiej.

Student, który został skreślony z listy studentów, 
przeniósł się na inną uczelnię lub ukończył studia, 
ma obowiązek niezwłocznego uregulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Uczelni.

Rok akademicki trwa od 1 października 
do 30 września następnego roku kalendarzowego 
i dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.

Semestr obejmuje: zajęcia dydaktyczne, sesję egza-
minacyjną i inne zajęcia lub praktyki zawodowe, o ile 
przewidziane są programem i planem studiów. 

Zajęcia dydaktyczne w danym roku akademickim 
powinny rozpocząć się nie później niż w drugim 
tygodniu października, a zakończyć – w ostatnim 
tygodniu czerwca. Nie dotyczy to terminów sesji egza-
minacyjnych, egzaminów dyplomowych oraz praktyk 
zawodowych.

Szczegółową organizację roku akademickiego, 
w tym termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, ustala 
rektor i podaje do wiadomości co najmniej trzy mie-
siące przed jego rozpoczęciem.

W szczególnych przypadkach rektor może ustano-
wić w roku akademickim dni lub godziny rektorskie.

Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu 
pracy studenta, niezbędnego do uzyskania efektów 
uczenia się.

Punkt ECTS odpowiada 25 – 30 godzinom pracy 
studenta, obejmującym zajęcia organizowane przez 
Uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną 
z tymi zajęciami. 

Punkty ECTS przypisane są do modułów okre-
ślonych w programie studiów, z wyjątkiem zajęć 
z wychowania fizycznego. W przypadku gdy moduł jest 
realizowany przez więcej niż jeden semestr, punkty 
ECTS przypisuje się zakładanym efektom uczenia się 
oddzielnie w każdym semestrze.

Student uzyskuje punkty ECTS po zaliczeniu 
modułu.

W każdym semestrze student powinien uzyskać 
minimum 30 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS 
w danym semestrze może być mniejsza w przypadku: 
powtarzania semestru, wznowienia studiów, powrotu 
z urlopu, przejścia z innej uczelni lub realizacji stu-
diów według indywidualnej organizacji studiów.

W trakcie studiów student jest zobowiązany uzy-
skać efekty uczenia się określone w programie stu-
diów, którym przypisano co najmniej: 180 punktów 
ECTS na studiach licencjackich, 210 punktów ECTS 
na studiach inżynierskich, 120 punktów ECTS na stu-
diach drugiego stopnia, 300 punktów ECTS na jed-
nolitych studiach magisterskich trwających 9 lub 
10 semestrów, 360 punktów ECTS na jednolitych stu-
diach magisterskich trwających 11 lub 12 semestrów.
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Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych 
odbywają się od poniedziałku do piątku. Dla określo-
nych grup studentów zajęcia mogą być prowadzone, 
za ich zgodą, również w wybrane soboty.

Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych 
odbywają się w soboty i niedziele; mogą być również 
organizowane w piątki.

Zajęcia mogą odbywać się także w innych dniach 
i poza siedzibą Uczelni, jeżeli jest to niezbędne do rea-
lizacji zajęć ujętych w programie studiów.

Plany studiów stanowią podstawę do opracowania 
harmonogramów zajęć.

Harmonogram zajęć dydaktycznych ogłasza dzie-
kan co najmniej tydzień przed rozpoczęciem semestru, 
na stronie internetowej Uczelni. 

Studia w Uczelni mogą odbywać się według indy-
widualnej organizacji studiów: z powodu koniecz-
ności zmiany terminów realizacji harmonogramu 
zajęć w danym roku akademickim lub semestrze 
lub z powodu konieczności zmiany wybranych zajęć 
lub kolejności ich realizacji.

Student może starać się o indywidualną organizację 
studiów w przypadkach: jednoczesnego studiowania 
na dwóch kierunkach, ciąży w trakcie studiów, obo-
wiązków związanych z wychowywaniem dzieci, wzglę-
dów zdrowotnych lub innych ważnych okoliczności.

Indywidualna organizacja studiów dotyczy studen-
tów studiów stacjonarnych. 

Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie 
według indywidualnej organizacji studiów na okres 
co najmniej jednego semestru, z możliwością jej prze-
dłużenia w uzasadnionych przypadkach. 

Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem 
nie można odmówić zgody na indywidualną organi-
zację studiów do czasu ich ukończenia.

Student, na podstawie harmonogramu wynikają-
cego z planu studiów, ustala z prowadzącymi zaję-
cia terminy realizacji obowiązków dydaktycznych 
i w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 
danego semestru zobowiązany jest dostarczyć dzieka-
nowi do zatwierdzenia harmonogram indywidualnej 
organizacji studiów. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na indywi-
dualną organizację studiów także w trakcie trwania 
semestru.

Niedostarczenie harmonogramu w wyznaczonym 
terminie skutkuje utratą prawa do indywidualnej 
organizacji studiów.

Dopuszcza się możliwość zastosowania, na wniosek 
studenta, indywidualnej organizacji studiów z powodu 
konieczności zmiany wybranych zajęć lub kolejności 
ich realizacji w przypadkach: podejmowania nauki 
na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany 
międzynarodowej prowadzonej przez Uczelnię – jeżeli 
student został zakwalifikowany do wyjazdu na uczel-
nię zagraniczną w ramach wymiany międzynarodowej 
prowadzonej za pośrednictwem Uczelni, odbywania 
praktyk zagranicznych w ramach wymiany między-
narodowej – jeżeli student został zakwalifikowany 
do odbywania praktyk zagranicznych w ramach 

wymiany międzynarodowej, niepełnosprawności – 
jeżeli student posiada orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności, przyjęcia na studia w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się – jeżeli student 
realizuje studia na zasadach określonych dla takiej 
formy kształcenia.

Dziekan powołuje opiekuna naukowego spośród 
pracowników dydaktycznych, który czuwa nad pra-
widłową realizacją indywidualnej organizacji studiów. 
Student ma prawo zaproponować dziekanowi kandy-
data na opiekuna naukowego. 

Opiekun naukowy, w uzgodnieniu ze studentem, 
ustala indywidualną organizację studiów, biorąc pod 
uwagę moduły realizowane w danym semestrze oraz 
konieczność uzyskania wymaganej liczby punktów 
ECTS i zakładanych efektów uczenia się. 

W przypadku realizacji kształcenia na innej uczelni 
w ramach wymiany międzynarodowej, indywidualną 
organizację studiów ustala dziekan przed wyjazdem 
studenta. Rolę opiekuna naukowego pełni wydziałowy 
koordynator ECTS. W przypadku zmian programów 
studiów i planów studiów na innej uczelni, zaistnia-
łych w trakcie realizacji przedmiotowych studiów, 
dziekan dokona stosownej korekty indywidualnej 
organizacji studiów.

Student, za zgodą opiekuna naukowego, może 
przystąpić w indywidualnie uzgodnionych terminach 
do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się okre-
ślonych dla danych modułów.

Zgoda na studiowanie według indywidualnej orga-
nizacji studiów może być cofnięta w przypadku braku 
postępów w nauce lub z innej ważnej przyczyny. 

W takim przypadku dziekan określa sposób i ter-
min wyrównania ewentualnych różnic programowych. 

Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się studiuje według indywidualnej 
organizacji studiów, ustalonej przez opiekuna nauko-
wego i zatwierdzonej przez dziekana. 

Student jest zobowiązany realizować zajęcia w ter-
minach wynikających z organizacji roku akademi-
ckiego.

Osoba, o której mowa, realizuje studia zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Kształcenie odbywa się w szczególności w formie 
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wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń, lek-
toratów, laboratoriów, warsztatów, projektów, kon-
sultacji, samokształcenia, zajęć praktycznych, zajęć 
terenowych, obozów, zajęć wychowania fizycznego 
oraz praktyk zawodowych. 

Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wybrane zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być 
prowadzone w języku obcym, jeżeli wynika to z pro-
gramu studiów.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie modu-
łów, rozumianych jako zajęcia lub grupa zajęć, którym 
przypisane są zakładane efekty uczenia się oraz liczba 
punktów ECTS, z wyjątkiem zajęć z wychowania 
fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS.

Udział studenta w zajęciach realizowanych zgodnie 
z harmonogramem w poszczególnych semestrach, 
jest obowiązkowy.

Zapisy na moduły do wyboru są przeprowadzane 
na zasadach określonych przez dziekana.

Na pierwszych zajęciach prowadzący podaje stu-
dentom program zajęć i zalecaną literaturę, oraz okre-
śla formę i warunki weryfikacji efektów uczenia się. 

Koordynator modułu, w ciągu miesiąca od rozpo-
częcia zajęć w danym semestrze, jest zobowiązany 
poinformować studentów o warunkach i zasadach 
zaliczenia modułu. 

Na studiach drugiego stopnia, poza zajęciami 
wynikającymi z programu studiów, mogą zostać 
wyznaczone moduły uzupełniające w celu zapew-
nienia studentom uzyskania odpowiednich efektów 
uczenia się, określonych dla danego kierunku studiów. 
Szczegółowe zasady organizacji modułów uzupełnia-
jących, a także termin ich zaliczenia określa dziekan. 
W przypadku niezaliczenia modułów uzupełniających 
zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

Student uczestniczący w pracach badawczych może 
być, na wniosek kierującego tymi pracami, zwolniony 
przez dziekana z udziału w zajęciach tematycznie 
związanych z realizowaną pracą.

Udział studenta w zajęciach dydaktycznych odbywa 
się według zasad określonych przez prowadzącego 
te zajęcia.

Student powinien niezwłocznie usprawiedliwiać 
u prowadzącego nieobecności na zajęciach.

Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzu-
pełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności 
studenta na zajęciach. 

Nieusprawiedliwione nieobecności w wymiarze co 
najmniej ¼ na zajęciach dydaktycznych z danego 
modułu mogą być podstawą skreślenia z listy stu-
dentów. 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zalicze-
niach końcowych zajęć określają zapisy regulaminu 
cytowane poniżej.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część pro-
cesu kształcenia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu, 
zgodnie z programem i planem studiów.

Ogólne zasady realizowania praktyk zawodowych 
określa rektor.

Szczegółowy regulamin praktyk zawodowych okre-

śla dziekan.
Dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę 

wykonywaną przez niego pracę zarobkową lub inne 
formy aktywności, jeżeli wykonywane czynności umoż-
liwiają osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych 
do modułu praktyka zawodowa.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie danego 
modułu jest rozumiana jako sprawdzenie wyników 
pracy studenta i ustalenie, czy zostały przez niego 
uzyskane wszystkie określone dla tego modułu efekty 
uczenia się, wynikające z efektów uczenia się zało-
żonych dla kierunku, na którym prowadzony jest 
ten moduł.

Podstawą zaliczenia modułu jest uzyskanie ocen 
pozytywnych ze wszystkich form zajęć prowadzonych 
w ramach modułu, a w przypadku modułu z jedną 
formą zajęć – uzyskanie pozytywnej oceny z tej formy. 

Ocenę modułu kształcenia ustala się jako śred-
nią arytmetyczną z uwzględnieniem końcowych ocen 
z każdej formy prowadzonych zajęć przypisanych 
do danego modułu. W przypadku zastosowania różnej 
wagi dla poszczególnych zajęć wchodzących w skład 
modułu, średnią ustala się jako średnią ważoną.

W przypadku zajęć z wychowania fizycznego lub 
innych zajęć wskazanych w § 27 ust. 2, nie stosuje się 
ocen, a jedynie zapis „zaliczono” lub „nie zaliczono”. 

Uzyskanie pozytywnej oceny z modułu lub jego 
zaliczenie jest równoznaczne z osiągnięciem przez 
studenta wszystkich zakładanych dla danego modułu 
efektów uczenia się.

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych przeprowadzana jest w języku, w którym 
prowadzony jest moduł. 

Nauczyciel akademicki informuje studentów o uzy-
skanych wynikach na zajęciach lub zamieszcza je 
w uczelnianym systemie informatycznym. 

Student ma prawo wglądu do pracy kontrolnej, 
zaliczeniowej, egzaminacyjnej oraz uzyskania uza-
sadnienia otrzymanej oceny.

Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia 
każdej formy zajęć danego modułu: podstawowy 
i poprawkowy. 

Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący te zajęcia. 
Jeżeli program modułu zakłada zaliczenie określonej 
formy zajęć egzaminem, wówczas przeprowadza go 
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prowadzący tę formę zajęć. W uzasadnionych przy-
padkach koordynator modułu może wyznaczyć innego 
egzaminatora.

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się w formie egzaminu odbywa się w sesji egza-
minacyjnej. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Liczba egzaminów w czasie jednej sesji nie może 
przekraczać czterech.

Postanowienia te nie mają zastosowania przy zali-
czaniu różnic programowych, modułów uzupełniają-
cych oraz powtarzaniu modułu.

Terminy i miejsce egzaminów podawane są do wia-
domości studentów na stronie internetowej wydziału, 
co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej.

Student, za zgodą egzaminatora, może przystąpić 
do egzaminu w terminie wcześniejszym.

W uzasadnionych przypadkach dziekan może 
zezwolić studentowi na złożenie egzaminu lub egza-
minów w innym terminie, jednak nie później niż 
do końca sesji poprawkowej. 

Na egzaminach stosuje się oceny wymienione 
poniżej.

W razie uzyskania na egzaminie/zaliczeniu końco-
wym oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje 
prawo do egzaminu/zaliczenia poprawkowego.

Student, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się 
na egzamin/zaliczenie końcowe w wyznaczonym termi-
nie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Wpisu tej oceny 
do uczelnianego systemu informatycznego dokonuje 
egzaminator/prowadzący zajęcia lub w szczególnych 
przypadkach dziekan.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
na egzaminie/zaliczeniu końcowym w ustalonym 
terminie student zachowuje prawo do egzaminu/
zaliczenia końcowego w terminie podstawowym 
i poprawkowym.

Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie/
zaliczeniu końcowym może być wyłącznie choroba, 
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub istotne 
zdarzenie losowe.

Student, w terminie trzech dni od ustania przy-
czyny nieobecności na egzaminie/zaliczeniu końco-
wym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
egzaminu/zaliczenia końcowego, przedkłada dzieka-
nowi usprawiedliwienie wraz z wnioskiem o wyzna-
czenie nowego terminu. 

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności stu-
denta na egzaminie/zaliczeniu poprawkowym stosuje 
się zasady określone powyżej z zastrzeżeniem, że dzie-
kan może wyznaczyć termin poprawkowy nie później 
niż dwa tygodnie po zakończonej sesji poprawkowej.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej, na podsta-
wie ocen/zaliczeń wprowadzonych do uczelnianego 
systemu informatycznego przez prowadzących zajęcia 
oraz opiekunów modułów, pracownicy dziekanatu 
drukują karty okresowych osiągnięć.

Wydrukowane karty okresowych osiągnięć są gro-
madzone w aktach osobowych studentów.

Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do dokumen-
tacji przebiegu studiów, w tym do danych związanych 
z uzyskanymi ocenami/zaliczeniami, gromadzonymi 
w systemie informatycznym.

Student może uzyskać informacje o otrzymanych 
ocenach/zaliczeniach logując się na indywidualne 
konto w uczelnianym systemie informatycznym.

Na prośbę studenta pracownik dziekanatu wydaje 
potwierdzony wydruk karty okresowych osiągnięć. 

Szczegółowe zasady dokumentowania przebiegu 
studiów w uczelnianym systemie informatycznym 
określa rektor.

Student ma prawo ubiegania się o komisyjną wery-
fikację efektów uczenia się w przypadku otrzyma-
nia w terminie poprawkowym oceny niedostatecznej 
z zaliczenia danej formy wchodzącej w skład modułu.

Wniosek o przystąpienie do weryfikacji wraz z uza-
sadnieniem należy złożyć w ciągu 5 dni od ogłoszenia 
wyników weryfikacji efektów uczenia się przeprowa-
dzonej w terminie poprawkowym.

Komisyjna weryfikacja efektów uczenia się powinna 
odbyć się w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku 
przez studenta. 

Komisyjną weryfikację efektów uczenia się przepro-
wadza komisja powołana przez dziekana. Przewodni-
czącym komisji powinien być dziekan lub wyznaczony 
przez niego zastępca. W skład komisji wchodzi trzech 
nauczycieli akademickich, w tym specjalista z zakresu 
treści kształcenia modułu, którego dotyczą weryfiko-
wane efekty uczenia się. W komisyjnej weryfikacji 
efektów uczenia się może brać udział obserwator 
wskazany przez studenta. 

Ocena z komisyjnej weryfikacji efektów uczenia się 
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unieważnia kwestionowaną ocenę i jest ostateczna.

W przypadku, gdy student otrzymał ocenę niedo-
stateczną z komisyjnej weryfikacji efektów uczenia 
się, może otrzymać od dziekana zgodę na powtó-
rzenie modułu lub zgodę na powtarzanie semestru 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 
albo zostaje skreślony z listy studentów z powodu 
braku postępów w nauce.

Okresem zaliczeniowym jest semestr.
Organizację sesji egzaminacyjnej podstawowej 

i poprawkowej ustala dziekan na podstawie zarzą-
dzenia rektora o organizacji roku akademickiego.

Zaliczenia semestru dokonuje rektor. Zaliczenie to 
uprawnia studenta do uzyskania wpisu na kolejny 
semestr.

Za terminowe zaliczenie semestru uznaje się zali-
czenie wszystkich modułów, które są ujęte w danym 
semestrze w planie studiów. 

W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 1) 
bardzo dobry (bdb) – 5; dobry plus (db plus) – 4,5; 
dobry (db) – 4; dostateczny plus (dst plus) – 3,5; 
dostateczny (dst) – 3; niedostateczny (ndst) – 2; zali-
czono – zal; nie zaliczono – nzal. 

W przypadku uczestniczenia studenta w obowiąz-
kowych szkoleniach, kursach, zajęciach wychowania 
fizycznego oraz innych wybranych zajęciach, o ile 
nie przypisano im punktów ECTS, a także w prak-
tyce zawodowej odbywanej po ostatnim egzaminie, 
wymaganym planem studiów, wpisuje się odpowiedni 
skrót „zal.”, „nzal.” chyba, że plan studiów przewi-
duje inaczej.

Końcowa ocena z zaliczenia modułu oraz oceny 
ze wszystkich form wchodzących w skład modułu, 
a także punkty ECTS przypisane danemu modułowi 
oraz zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego muszą 
być wpisane do uczelnianego systemu informatycz-
nego, z którego drukowane są protokoły oraz karty 
okresowych osiągnięć. Obowiązek wpisania ocen/zali-
czeń z poszczególnych zajęć spoczywa na prowadzą-
cych zajęcia, a wpisanie oceny końcowej/końcowego 
zaliczenia z modułu – na opiekunie modułu.

W programie studiów określony jest dozwolony 
deficyt punktów ECTS po poszczególnych semestrach. 

Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny 
semestr, jeżeli łączna liczba zgromadzonych przez 
niego punktów ECTS nie jest mniejsza od liczby x 
30-dn, gdzie n oznacza numer semestru poprzedza-
jącego, a dn dozwolony deficyt punktów po n-tym 
semestrze, określonym w programie studiów.

Rektor, po skontrolowaniu postępów studenta 
w nauce w semestrze poprzedzającym, ustala 
łączną liczbę punktów ECTS z zaliczonych modu-
łów w dotychczas realizowanych semestrach, które 
rozstrzygają o wpisie studenta na kolejny semestr.

Student, który nie uzyskał prawa do wpisu 
na semestr z powyższych powodów lub z powodu 
niezaliczenia zajęć wychowania fizycznego w termi-
nie wyznaczonym przez dziekana może ubiegać się 
o powtórzenie ostatniego semestru studiów, na który 
uzyskał wpis lub zostaje skreślony z listy studentów.

Student może przenieść się do lub z innej uczelni, 
w tym także zagranicznej, jeśli uzyska zgodę rekto-

rów obu uczelni.
W przypadku przeniesienia do uczelni lub zmiany 

kierunku studiów student ma obowiązek przedłożyć 
dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem oraz doku-
mentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg 
studiów, w tym osiągnięte efekty uczenia się.

Decyzję o przyjęciu do Uczelni podejmuje rektor, 
ustalając równocześnie na który semestr student 
może się przenieść oraz moduły/przedmioty jakie 
uznaje się za zaliczone, biorąc pod uwagę uzyskane 
dotychczas przez studenta efekty uczenia się oraz 
zaliczone moduły/przedmioty. Rektor może wyznaczyć 
różnice programowe wynikające z programu studiów 
oraz terminy ich zaliczenia. 

O zmianie kierunku studiów decyduje dziekan 
na pisemny wniosek studenta.

Przeniesienie się do uczelni lub zmiana kierunku 
są możliwe nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego 
semestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dziekan może zezwolić na zmianę kierunku studiów 
w trakcie pierwszego semestru. 

Studentowi, który zmienił kierunek studiów dzie-
kan może wyznaczyć różnice programowe, określając 
termin ich zaliczenia.

W przypadku gdy student nie zaliczył różnic pro-
gramowych lub modułów uzupełniających w wyzna-
czonym terminie dziekan, na wniosek studenta, może 
wyrazić zgodę na powtarzanie modułu lub powta-
rzanie semestru na zasadach określonych w niniej-
szym regulaminie. Brak wniosku powoduje skreślenie 
z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

nowe zasady 53

ciąg dalszy na str. 524



planem studiów i przekroczył w danym semestrze 
ustalony deficyt punktów, otrzymał ocenę niedosta-
teczną z pracy dyplomowej.

Nie można powtarzać semestru pierwszego.
Decyzję o powtarzaniu semestru podejmuje rektor 

na pisemny wniosek studenta. Rektor ustala także 
warunki powtarzania semestru i odpłatności.

W okresie oczekiwania na powtarzanie semestru 
student zachowuje prawa studenckie, z zastrzeżeniem, 
że prawo do pomocy materialnej regulują odrębne 
przepisy. 

Studenta, który powtarza semestr, nie obowiązuje 
ponowne uzyskiwanie zaliczeń z modułów, z których 
uzyskał zaliczenie. 

W przypadku powtarzania semestru studiowanie 
odbywa się według obowiązującego programu stu-
diów. Dziekan może wyznaczyć różnice programowe. 

Student ma obowiązek zaliczyć różnice progra-
mowe w terminie wyznaczonym przez dziekana. 

W przypadku, gdy student nie zaliczył różnic pro-
gramowych, dziekan może zezwolić na ich powtarza-
nie w kolejnych dwóch semestrach. 

W przypadku gdy student ponownie nie zaliczył 
modułu, z powodu którego powtarzał semestr lub 
przekroczył dopuszczalny deficyt na powtarzanym 
semestrze, zostaje skreślony z listy studentów.

Rektor skreśla studenta z listy studentów, w przy-
padku: niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów, 
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egza-
minu dyplomowego, ukarania karą dyscyplinarną 
wydalenia z Uczelni. 

Rektor może skreślić studenta z listy studentów, 
w przypadku: stwierdzenia braku postępów w nauce, 
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okre-
ślonym terminie, niewniesienia opłat związanych 
z odbywaniem studiów, stwierdzenia braku udziału 
w obowiązkowych zajęciach. 

Za niepodjęcie studiów uznaje się: brak złożenia 
ślubowania w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
zajęć dydaktycznych, rezygnację ze studiów przez kan-
dydata przyjętego na pierwszy rok studiów w drodze 
przeprowadzonej rekrutacji, złożoną przed rozpoczę-
ciem zajęć dydaktycznych.

Student może przenieść się ze studiów stacjonar-
nych na studia niestacjonarne. 

Student studiów niestacjonarnych, po zaliczeniu co 
najmniej pierwszego semestru studiów, może ubiegać 
się o przeniesienie na studia stacjonarne, jeżeli jego 
dotychczasowa średnia ocen wynosi co najmniej 4,0.

O przeniesieniu decyduje dziekan, ustalając równo-
cześnie semestr, na który student może się przenieść. 
Dziekan może wyznaczyć w tym przypadku różnice 
programowe wynikające z programu studiów oraz 
określić termin ich zaliczenia.

Student studiów niestacjonarnych ma prawo 
ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne 
w przypadku braku możliwości powrotu po urlopie 
lub powtórzenia semestru, a także wznowienia na stu-
diach niestacjonarnych, spowodowanej nieprowadze-
niem tej formy studiów w danym roku akademickim 
lub nieprowadzeniem danej specjalności rozpoczętej 
już przez studenta. Rozstrzygnięcia w tej sprawie 
dokonuje dziekan, na pisemny wniosek studenta.

Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę 
na uwzględnienie zaliczonego w okresie ostatnich pię-
ciu lat modułu/przedmiotu oraz uzyskanych w związku 
z tym punktów ECTS, w przypadku przejścia z innej 
uczelni, w tym zagranicznej, zmiany kierunku stu-
diów albo udziału w programie wymiany studenckiej, 
do której przystąpiła Uczelnia.

Zgoda, o której mowa może także dotyczyć przy-
padku podjęcia dodatkowych studiów na innym kie-
runku, zaliczenia modułów/przedmiotów na innym 
kierunku, w tym na innej uczelni.

Dziekan rozstrzyga o uwzględnieniu zaliczonego 
modułu/przedmiotu, po zapoznaniu się z dokumenta-
cją przebiegu studiów, kierując się programem stu-
diów obowiązującym na danym kierunku oraz biorąc 
pod uwagę zbieżność efektów uczenia się/kształcenia 
uzyskanych przez studenta.

Student, który nie zaliczył modułu i został wpi-
sany na kolejny semestr z deficytem punktowym, jest 
zobowiązany do powtórzenia niezaliczonego modułu 
w ciągu dwóch kolejnych semestrów. W przypadku 
niezaliczonych zajęć z wychowania fizycznego w seme-
strze, w którym były realizowane zgodnie z planem 
studiów, student jest zobowiązany do ich powtórzenia 
w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Decyzję o powtarzaniu modułu podejmuje dziekan 
na pisemny wniosek studenta, złożony w wyznaczo-
nym terminie. 

Student jest zobowiązany do dokonania opłaty 
za powtórzenie modułu z powodu niezadowalających 
wyników w nauce.

W przypadku, gdy student nie zaliczył powtarza-
nego modułu dziekan, na wniosek studenta, może 
wyrazić zgodę na powtórzenie ostatniego semestru, 
na który otrzymał wpis. Brak wniosku o powtórze-
nie semestru powoduje skreślenie z listy studentów, 
z powodu braku postępów w nauce.

Student może powtarzać semestr jeżeli: nie zali-
czył powtarzanego modułu w wyznaczonym termi-
nie, nie zaliczył wszystkich modułów wymaganych 
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Brak postępów w nauce stwierdza się w szczegól-
ności w przypadku: niezaliczenia w wyznaczonym 
terminie różnic programowych lub modułów uzupeł-
niających, niezaliczenia modułu, z powodu którego 
był powtarzany semestr, niezaliczenia powtarzanego 
modułu, przekroczenia dopuszczalnego deficytu punk-
tów ECTS.

Student rezygnujący z kontynuowania studiów jest 
zobowiązany złożyć na piśmie oświadczenie o rezyg-
nacji. Za rezygnację ze studiów uznaje się także 
brak pisemnego potwierdzenia powrotu z urlopu 
oraz niezłożenie po powrocie z urlopu, udzielonego 
z powodu stanu zdrowia, zaświadczenia lekarskiego 
o możliwości kontynuowania nauki.

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została 
skreślona z listy studentów pierwszego semestru, 
następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy 
rekrutacji na studia.

Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru 
został skreślony z listy studentów, ma prawo ubiegać 
się o wznowienie studiów. Student może wznowić 
studia nie więcej niż dwa razy w ciągu 3 lat od daty 
pierwszego skreślenia z listy studentów. W pozo-
stałych przypadkach ponowne przyjęcie następuje 
na zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia. 

Studia można wznowić na semestrze nie wyższym 
niż następujący po semestrze zaliczonym przed skre-
śleniem ze studiów.

Do osób skreślonych z listy studentów z powodu 
niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplo-
mowego, bądź nieprzystąpienia do egzaminu dyplo-
mowego stosuje się przepisy cytowane poniżej. 

Osoba, wobec której orzeczono karę wydalenia 
z Uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów 
po zatarciu kary.

Decyzję o wznowieniu i warunkach wznowienia 
studiów podejmuje rektor.

Student studiów stacjonarnych, który wznawia 
studia na tym samym semestrze, na który został już 
wcześniej wpisany, jest zobowiązany do wniesienia 
opłaty za powtarzane moduły, których nie zaliczył 
poprzednio z powodu niezadowalających wyników 
w nauce.

Studiowanie po wznowieniu studiów odbywa się 
według obowiązującego programu studiów. Studen-
towi mogą zostać wyznaczyć różnice programowe. 

Studentowi może być udzielony urlop: od zajęć, 
od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji 
uzyskanych efektów uczenia się, określonych w pro-
gramie studiów.

O udzielenie urlopu może się ubiegać: student, 
który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów, 
w przypadku: długotrwałej choroby udokumentowanej 
odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi, wyjazdu 
na studia i kursy udokumentowane odpowiednimi 
zaświadczeniami, ważnych okoliczności losowych lub 
trudnej sytuacji materialnej odpowiednio udokumen-
towanych, student, będący rodzicem dziecka, które 
nie ukończyło 1 roku życia, studentka, która jest 
w ciąży.

Student ubiegający się o udzielenie urlopu składa 
wniosek do dziekana wraz z uzasadnieniem oraz 

wskazaniem, o jaki rodzaj urlopu się ubiega. Do 
wniosku student jest zobowiązany dołączyć odpo-
wiednie zaświadczenia.

Student może ubiegać się o wyrażenie zgody 
na przystąpienie do weryfikacji uzyskanych efek-
tów uczenia się w trakcie trwania urlopu. W takim 
przypadku student we wniosku jest zobowiązany zło-
żyć deklarację przystąpienia do zaliczeń końcowych 
i egzaminów przewidzianych w danym semestrze dla 
rocznika, z którym powinien studiować, lub wska-
zanych modułów. Weryfikacja uzyskanych efektów 
uczenia się w formie zaliczeń i egzaminów odbywa 
się na zasadach określonych w regulaminie.

Możliwość przystąpienia do weryfikacji uzyskanych 
efektów uczenia się, określonych w programie studiów 
w trakcie urlopu, powinna dotyczyć przede wszyst-
kim: powtarzanych modułów, różnic programowych, 
zaliczenia modułów danego semestru w przypadku 
braku możliwości ich zaliczenia po powrocie z urlopu, 
z powodu wygaszania kierunku lub braku kolejnego 
rocznika danego kierunku.

 Urlopu udziela dziekan określając rodzaj urlopu 
i okres jego trwania. Dziekan określa również, jakie 
moduły student może zaliczać w danym semestrze 
w trakcie urlopu.

Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem 
nie można odmówić zgody na urlop.

Urlop w takich przypadkach może być udzielony 
maksymalnie na dwa semestry.

Urlopu dla: studentki w ciąży – udziela się na okres 
do dnia urodzenia dziecka, studenta będącego rodzi-
cem – udziela się na okres do 1 roku – z tym, że jeżeli 
koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop 
może być przedłużony do końca tego semestru. 

Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu 
bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej 
podstawę do jego udzielenia, nie zaś dopiero wtedy, 
gdy nie zaliczy semestru.

Student nie może uzyskać urlopu za okres seme-
stru minionego. 

Student może uzyskać urlop nie więcej niż dwa 
razy w okresie studiów, chyba że przyczyną ubiegania 
się o urlop jest ciąża, długotrwała lub powtarzająca 
się choroba bądź macierzyństwo.

Po urlopie udzielonym z powodu stanu zdrowia, 
student zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie 
zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowa-
nia nauki, w terminie miesiąca od dnia zakończenia 
urlopu.

W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia 
studenckie z zastrzeżeniem, że prawo do pomocy 
materialnej w tym okresie regulują odrębne przepisy.

Udzielenie urlopu może przedłużyć termin plano-
wanego ukończenia studiów.

Student powracający z urlopu jest obowiązany, 
w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć 
dydaktycznych, potwierdzić pisemnie kontynuację 
studiów.

Studiowanie po urlopie odbywa się według obowią-
zującego programu studiów. Dziekan może wyznaczyć 
różnice programowe.
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W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty 
Naukowe nr 32(3)/2019. Najnowsze wydanie składa 
się z dwudziestu pięciu artykułów: 
1. Agnieszka Kos, Ewa 

Rawska-Pilarczyk 
– Procedura odwo-
ławcza od decyzji 
wybranych organów 
państwowych spra-
wujących kontrolę 
przedsiębiorcy.

2. Agnieszka Kos – 
Przegląd wybranych 
metodyk zarządza-
nia projektami.

3. Paweł Kobes – 
Funkcje kuratora 
w postępowaniu 
z nieletnimi.

4. Alfred Skorupka – 
Czy empatia jest 
potrzebna w zarzą-
dzaniu?

5. Anna Duda- Łysz-
czyk – Metoda 
Charlesa Blissa jako 
sposób komunika-
cji w grupie przed-
szkolnej– innowacja 
pedagogiczna pt. 
W zachwycie ciszy 
budzi się piękno 
słów – w pięknie 
słów zasypia cisza.

6. Marek Brylonek – 
Południowy Sudan: 
droga do niepod-
ległości i bieżące 
problemy bezpie-
czeństwa.

7. Ivan Balykin – Fighting joining of teens to destruc-
tive online communities.

8. Marta Górska – Weryfikacja danych podczas 
zawierania umów internetowych i bezpieczeństwo 
danych w sieci.

9. Oksana Zelena, Maryana Hrynio – Formation of the 
participant type of political culture of Ukrainian 
youth.

10. Piotr Zamelski – Pedagogika prawa: paternalizm 
normodawcy czy relatywizm normy?

11. s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski – 
Wychowania do wartości jako praca.

12. Wiktoria Qader – Parental Trolling – wybrane 
zagadnienia prawne.

13. Yaroslav Komarnytskyi, Nazariі Yurchyshyn – 
Transformation of forms of political participation 

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 
w Legnicy nr 32(3)/2019

of younth in present-day Ukraine.
14. Yurii Sheliazhenko – Academic autonomy and 

perspectives of interdisciplinary research: math-
ematical analysis of law.

15. Alfred Skorupka 
– Miłość – wsparcie czy 
przeszkoda w pracy 
zawodowej.
16. Inna Dolianovska 
– The influence of 
political and economic 
factors on the rights 
of children in Ukraine 
and the world: charac-
teristics and ways of 
warning.
17. Natalia V. Ste-
panenko – The child 
rights violations in 
the zone of militarity 
conflict.
18. Rafał Krakowski 
– Wybrane aspekty roz-
woju napędów alterna-
tywnych dla jednostek 
morskich.
19. Barbara Kacz-
marczyk, Piotr Szcze-
pański ,  Mar lena 
Dąbrowska – Wybrane 
zagadnienia cyberbez-
pieczeństwa.
20. Andrzej Szcze-
pański – Bezpieczeństwo 
społeczne mniejszości 
narodowych i etnicz-
nych w Polsce ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem społeczności 
romskiej (cygańskiej).

21. Cezary Stiepowikow – Specyfika wojskowego 
transportu paliw lotniczych oraz wykorzystywa-
nych środków technicznych.

22. Stanisław Osyk – Научные подходы к формированию 
культуры здоровья.

23. Marek Siuta – Glider accident – emergency medi-
cal rescue action.

24. Mariusz Chomoncik, Wiesław Poparda, Wojciech 
Pasiut, Antoni Krejpcio – Ewakuacja osób poszko-
dowanych z pojazdów ciężarowych.

25. Veronika Horielova – Legal Clinic: A new look 
at education and upbringing in Ukraine.
Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów 

w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowa-
nia i struktury artykułów. Informacje te opublikowano 
z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje 
artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.
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Grupa śmiałków z PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
zwolenników zdrowego stylu życia, wyszła z inicja-
tywą promowania naszej uczelni jako społeczności 
ludzi nie bojących się wyzwań, chcących zaznaczyć 
swoją obecność na sportowej mapie naszego kraju. 

Nieustraszeni pracownicy postanowili zrealizować 
swoje postanowienie poprzez triathlon. Dyscyplina 
ta ma jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie dru-
żynowy start w sztafecie, tak więc można tu będzie 
przetestować umiejętność współpracy zespołowej, 
bardzo przydatnej w funkcjonowaniu instytucji, jak 
również świecić przykładem młodzieży, studentom 
swoją otwartością i determinacją w realizacji odważ-
nych pomysłów. 

Dosyć szybko skompletowano zespół sportowców, 
w skład którego weszła studentka Wydziału Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych Natalia Suścicka, 
przedstawiciel kadry naukowej mgr Piotr Nadyb-
ski i pracownik administracji Wojtek Migodziński, 
a wybór areny zmagań padł na malowniczy Malbork. 

Jednak emocje, jakie towarzyszą startującym 
w zawodach, pozwoliły tylko w niewielkim stopniu 
skupić się na historycznych walorach tej przepięk-
nej miejscowości. Nie było na to zbyt wiele czasu, 
bo wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. 
Tak więc skupiliśmy się na przygotowaniu do poszcze-
gólnych dyscyplin: pływania, roweru i biegu. W tym 
wszystkim każdy czuł się jak zawodowy sportowiec, 
ta specyficzna atmosfera przygotowania do startu, 
w czasie której daje się wyczuć w powietrzu unoszącą 
się adrenalinę. 

PWSZ im. Witelona w Legnicy na zawodach 
„Castle Triathlon Malbork”

W chwili startu wszystko to ustaje, jakiś czas trzeba 
się przyjemnie pomęczyć, aby za chwilę poczuć już tylko 
endorfiny, radość i satysfakcję z samego siebie. Wynik 
oczywiście nie jest najważniejszy, na pierwszy raz piąte 
miejsce można było kupować w ciemno. Ważniejsze 
jest zdobyte doświadczenie i zachęta na przyszłość. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie startowym 
znajdziemy więcej naśladowców podjętej inicjatywy, 
zwłaszcza w społeczności studentów PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy, do czego serdecznie zachęcamy.

tekst: Wojciech Migodziński
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