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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 1 października 2019 roku odbyła 
się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2019/2020, podczas której przedstawiciele studen-
tów pierwszego roku złożyli ślubowanie. Prorektor 
ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch oraz 
JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. 
Ryszard K. Pisarski zaprosili do złożenia przysięgi 
studentów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym 
otrzymali najwięcej punktów.

Nowi studenci złożyli ślubowanie
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co za nami4
1 października – w Centrum Konferencyjno-

-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. 

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

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

1–11 października – w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwała rekrutacja 
studentów do projektu „Opracowanie i wdrożenie 
Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pie-
lęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem 
Rozwojowym Absolwenta”.

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

5 października – odbywały się szkolenia dla stu-
dentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych.

7 października – dr Helena Babiuch, Prorektor ds. 
Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy, uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Legnicy.

7 października – zgodnie z Regulaminem Wydaw-
nictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy ogłoszono nabór 
wniosków do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni 
na 2020 rok. Zgłoszenia publikacji należy składać 
u Sekretarza Rady Wydawniczej Przemysława Kulona 
do dnia 20 listopada 2019 roku.

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

10 października – Prorektor ds. Nauki i Współ-

pracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Piet-
kiewicz uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku 
Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Jana Komeńskiego w Lesznie.

11 października – Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Piet-
kiewicz uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku 
Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nysie.

15 października – odbyło się posiedzenie Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

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

17 października – Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy przedstawiła informacje 
o ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woło-
wie, gdzie Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zorga-
nizował Targi Pracy.

18 października – Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Piet-
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co przed nami
15 listopada – mija termin zapisów studentów 

zainteresowanych wyjazdem na studia semestralne lub 
roczne za granicę. Studenci mogą wyjechać na uczel-
nie do Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Rumunii, 
Turcji czy Włoch.

15 listopada – w Biurze Współpracy z Zagra-
nicą zakończy się przyjmowanie wniosków na wyjazd 
na praktykę / staż trwający 2 miesiące. Na praktykę 
można wyjechać do 28 państw członkowskich UE 
oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, 
Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej repub-
liki Macedonii. 

20 listopada – zakończy się przyjmowanie wnio-
sków do Planu Wydawniczego na 2020 rok.

26 listopada – w Centrum Konferencyjno-Wido-
wiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy odbędzie się VII konferencja 
naukowa z cyklu „Kolokwia Witeloniana” pt. „Współ-
czesne wymiary dzieciństwa w perspektywie możli-
wości, zagrożeń i oczekiwań”. Celem konferencji jest 
refleksja nad współczesnym rozumieniem dzieciństwa 
w kontekście zadań i oczekiwań, które stawiamy 
nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim samym 
dzieciom.

30 listopada – mija termin zgłoszenia wniosków 
na wyjazd nauczycieli akademickich z wykładami 
za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku 

akademickim 2019/2020. Ponadto zakończy się 
przyjmowanie wniosków pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi na szkolenie za granicę 
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 
2019/2020. 

kiewicz uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku 
Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Głogowie.

21 października – rozpoczęły się zajęcia z języka 
japońskiego w nowym roku akademickim 2019/2020.
Mogą w nich uczestniczyć studenci, absolwenci oraz 
pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Tym razem zajęcia prowadzi 
native speakerka z Japonii – Mika Tokuhiro.

23 października – w Zespole Szkół Budowlanych 
im. Wojska Polskiego w Legnicy odbywały się Targi 
Pracy. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy 
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod 
hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
przedstawiła informacje o ofercie edukacyjnej na rok 
akademicki 2020/2021.

23 października – odbywały się wybory do Rady 
Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Sądu Kole-
żeńskiego, Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego oraz 
wybory uzupełniające studentów do Senatu.

25 października – w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbywały się Targi Edukacyjno-Zawodowe. 
Wydarzenie zorganizowane zostało 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.

28 – 29 października – Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 
w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Ukraińskie Stowarzyszenie Badań 
Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka” zorganizowały II Międzynarodową 
Konferencję Naukową na temat „Prawno-społeczne 
aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, 
nadzieje, wyzwania”, która odbywała się w Państwo-
wym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Iwana Franki 
w Drohobyczu. Konferencja dotyczyła ważnej spo-
łecznie problematyki koniecznych przemian w pro-
cesie wychowania dzieci oraz młodzieży w związku 
z wyzwaniami obecnego wieku.

30 października – w Centrum Konferencyjno-
-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja 
podsumowująca realizację projektu pt. „Innowacyjny 
program kształcenia dla branży motoryzacyjnej”. 
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Wrześniowe posiedzenie Senatu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy doty-
czyło przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdania 
z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/19. 

 Sprawozdanie przedstawił prof. dr hab. inż. 
Ryszard K. Pisarski, Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Obszerne 
fragmenty tego dokumentu prezentujemy w tym 
wydaniu „Kwadransa Akademickiego”. Po wysłucha-
niu sprawozdania Senatorowie pozytywnie ocenili 
działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona Legnicy. Jednocześnie zatwierdzili spra-
wozdanie Rektora z działalności Uczelni w minionym 
roku akademickim i pozytywnie ocenili działalność 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

W kolejnym punkcie dr Helena Babiuch, Prorek-
tor ds. dydaktyki i studentów, przedstawiła projekt 
uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zapropo-
nowane zmiany zostały podyktowane zmieniającymi 
się przepisami w tej kwestii. Senat przyjął propozy-
cję, a więc od października obowiązują już w Uczelni 
nowe wzory dyplomów ukończenia studiów pierw-
szego i drugiego stopnia.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej dr Monika Wierzbicka przedstawiła pro-
jekt uchwały zmieniający zapisy w zatwierdzonym 

Pozytywna ocena działalności Uczelni 
i Rektora

już „Programie Rozwoju Uczelni Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla 
kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz 
z programem rozwojowym absolwenta”. Wcześniej, 
w sierpniu br., zmiany te zatwierdziła Rada Wydziału. 
Proponowane rozwiązania dotyczą programu studiów 
w tym roku akademickim. Projekt został przyjęty.

Następnie dr Monika Wierzbicka zaproponowała 
przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
do dyscyplin naukowych oraz zmianę uchwały w spra-
wie dostosowania programów studiów na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Rada Wydziału 
przyjęła nowe efekty uczenia się, a ponadto w pro-
gramach studiów uwzględniono zwiększenie liczby 
godzin obowiązkowych praktyk. Propozycje zostały 
zatwierdzone przez Senat.

Podobny zakres zmian dotyczący przyporządkowa-
nia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych do dyscyplin 
naukowych zaproponowała dr Renata Gnitecka, Dzie-
kan tego wydziału, wraz ze zmianą uchwały w spra-
wie dostosowania programów studiów na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Projekt uchwał 
w tych sprawach przedstawił także Dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Karol Rusin 
w odniesieniu do kierunków studiów i programów 
nauczania realizowanych na jego wydziale. Senat 
zatwierdził przedstawione propozycje.
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W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji 
Budżetowej mgr Edward Biegun zaproponował wybór 
biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finan-
sowe Uczelni. Na ogłoszenie w tej sprawie odpo-
wiedziała tylko jedna firma – Audit Consult spółka 
z o.o. w Warszawie i ta oferta została przyjęta przez 
Senatorów. Firma będzie badała sprawozdania finan-
sowe Uczelni za 2019 i 2020 rok.

Następnie przewodniczący przestawił projekt 
uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finanso-
wego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy na rok 2019. Zmiana wynika przede 
wszystkim z dodatkowych przychodów Uczelni. Uzy-
skane 1180 tys. zł na realizację projektów finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej oraz korekta 
wydatków spowodowały konieczność dopisania tych 
kwot do budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy na ten rok kalendarzowy. 
Senat przyjął proponowane zmiany.

Ostatnim punktem wrześniowych obrad było 
podjęcie uchwał o utracie mocy dwóch uchwał – 
nr VI/163 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 lutego 
2019 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiąz-
ków nauczycieli akademickich, rodzaju i wymiaru 
zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych i liczebności grup studenckich, a także 
uchwały nr V/104 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 16 września 
2014 r. w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczyn-
kowego dla nauczycieli akademickich. Jak wyjaśniła 
dr Helena Babiuch zgodnie z nowym Prawem o szkol-
nictwie wyższym takie regulacje podejmuje Rektor 
w ramach wydawanych zarządzeń, a nie podejmuje 
ich Senat uchwałami. Tak więc dotychczasowe roz-
wiązania muszą być anulowane. Członkowie Senatu 
przyjęli uchwałę w tej sprawie. Wchodzi ona w życie 
z dniem 1 października 2019 r. 

Zarządzenia Rektora w sprawie zasad ustala-
nia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 
rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych i liczebności grup 
studenckich, a także w sprawie trybu udzielania 
urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademi-
ckich już obowiązują od nowego roku akademickiego 
2019/20.
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy do 11 października br. trwała rekruta-
cja studentów do projektu „Opracowanie i wdrożenie 
programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pie-
lęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z programem 
Rozwojowym Absolwenta”.

Projekt ma charakter motywacyjny i zakłada obję-
cie wsparciem 16 studentów studiów pierwszego 
stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, którzy rozpo-
częli studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 
2018/2019 i uzyskali najwyższe średnie po pierwszym 
roku studiów.

projekty

II edycja projektu 
„Opracowanie i wdrożenie programu Rozwojowego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo 

na studiach I stopnia wraz z programem Rozwojowym Absolwenta”

Zalety projektu:
• wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego 

mającego charakter motywacyjny – uczestnicy 
projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku 
studiów otrzymali najlepsze wyniki w nauce, otrzy-
mują stypendium w wysokości 800 zł brutto przez 
okres 20 miesięcy, 

• dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania 
obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów 
Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,

• finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających 
poza standardowy program kształcenia, które 
przewidują także rozwój umiejętności studentów 
w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem,

• organizację wizyty studyjnej w krajowym podmio-
cie leczniczym.
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W nowym roku akademickim 2019/2020 
studenci, absolwenci oraz pracownicy Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona rozpoczęli zajęcia z języka japońskiego 
z nowym nauczycielem. Zajęcia rozpoczęły 
się 21 października bieżącego roku. Tym 
razem prowadzi je native speakerka z Japo-
nii – Mika Tokuhiro.

Zapisy odbywały się w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

W ramach zajęć uczestnicy kursu poznają elementy języka japońskiego, 
tj. gramatykę, słownictwo, pismo japońskie (kana, katakana, hiragana). 
Zapoznają się także z obowiązującymi w języku japońskim głównymi zwro-
tami umożliwiającymi porozumienie się w pracy, w sklepie czy w urzędzie. 

Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy mają także niepowtarzalną okazję 
poznania i zrozumienia niezwykłej, oryginalnej kultury japońskiej. Cha-
rakterystyczne dla Japonii są takie dziedziny sztuki jak origami (sztuka 
składania papieru), suiseki (sztuka artystycznego eksponowania kamieni 
i skał) oraz bonsai (sztuka pielęgnowania drzewek).

Harmonogram zajęć z języka japońskiego

Poniedziałek
10.00 – 11.30
11.45 – 13.15

Wtorek
10.00 – 11.30 dla pracowników
11.45 – 13.15
13.30 – 15.00

Środa
15.15 – 16.45
17.00 – 18.30

Czwartek
10.00 – 11.30
11.45 – 13.15

Piątek
10.00 – 11.30
11.45 – 13.15

Kurs języka japońskiego w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 26 września odbyła się kolejna edycja 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który prowadzony 
był przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni, 
zarówno specjalistów teoretyków, jak i praktyków 
reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. 
Hasło tegorocznego Festiwalu – „Między duchem 
a materią pośredniczy matematyka” – nawiązywało 
do Jubileuszowego Roku Matematyki.

Tego dnia Koło Naukowe Inżynierii Materiało-
wej „FERRUM” wraz z opiekunem dr. inż. Danielem 
Medyńskim prowadziło cykl warsztatów pt. „Nowo-
czesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej”. War-
sztaty odbywały się w laboratoriach chemicznym, 
fizycznym i materiałoznawstwa w budynku C. Każ-
dorazowo w zajęciach uczestniczyło po 20 osób.

Podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy można było wysłuchać pre-
lekcji pt. „Czy każdy jamnik jest ssakiem…?, czyli 
wstęp do logiki formalnej w przykładach”, którą 
poprowadził dr Karol Selwat z Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych. 

Na odwiedzających naszą Uczelnię czekał również 
cykl warsztatów wyszukiwania informacji w bazach peł-
notekstowych pt. „Matematyka w e-zbiorach”. Zajęcia 
przygotowała Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Ponadto legnicka policjantka i pracownik Policji 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odwiedzili 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, aby 
porozmawiać z uczniami szkół o zawodzie policjanta.

Podczas spotkania zapoznano słuchaczy ze struk-
turą organizacyjną Komendy Miejskiej Policji 

Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

w Legnicy oraz charakterem pracy funkcjonariuszy 
z poszczególnych wydziałów. Zaprezentowany został 
również sprzęt policyjny, który na co dzień policjanci 
wykorzystują w swojej służbie.

Policjantka z Zespołu Komunikacji Społecznej 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy mł. asp. Jagoda 
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Ekiert wraz ze starszym inspektorem Wydziału Wspo-
magającego Bogdanem Błautem podczas spotkania 
z młodzieżą opowiedzieli o strukturze organizacyjnej 
jednostki oraz o tym, jak wygląda procedura rekru-
tacji do służby w Policji. Następnie policjantka przy-
bliżyła, czym zajmują się funkcjonariusze Wydziału 
Patrolowo-Interwencyjnego, dzielnicowi, policjanci 
pionu kryminalnego, technik kryminalistyczny oraz 
Wydziału Ruchu Drogowego.

Wyraźne zaciekawienie wzbudził wśród uczniów 
sprzęt policyjny, jaki posiadają i wykorzystują w codzien-
nej służbie funkcjonariusze legnickiej komendy. Starszy 
inspektor Bogdan Błaut zaprezentował sprzęt i mate-
riały, jakie ma na wyposażeniu policja, m.in. broń PM-98, 
RWGŁ-3, kamizelkę kuloodporną, hełm kevlarowy, kask 
z osłoną twarzy, paralizator TASER X2, materiały kry-
minalistyczne, gaz HI-MAX.

Z kolei nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych przygotowali pokazy 
broni oraz zajęcia na strzelnicy naszej Uczelni, na której 
w trakcie roku akademickiego studenci kierunku Bez-
pieczeństwo wewnętrzne odbywają zajęcia praktyczne.

Równocześnie z wykładami Biblioteka Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
prowadziła tematyczne wystawy zbiorów związane 
z hasłem XXII Dolnośląski Festiwal Nauki. 

Łącznie w wykładach, pokazach i warsztatach 
wzięło udział 331 uczniów z Legnicy, Kunic, Jawora 
i Bolesławca. Naszą uczelnię odwiedziły następu-
jące szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, Szkoła Pod-
stawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z Jawora, Tech-
nikum Akademickie w Legnicy, Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora Antonycza, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra 
H. Sucharskiego w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach, Zespół Szkół 
Samochodowych w Legnicy.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy od nowego roku akademickiego 2019/2020 
gości 34 studentów z programu Eramus+, którzy 
wybrali naszą Uczelnię jako miejsce do studiowania. 

Studenci pojawili się w Legnicy na kilka dni 
przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Pod opieką 
pracowników Biura Współpracy z Zagranicą grupa 
przez kilka dni zwiedzała Legnicę. Studenci z Gre-
cji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji 
oraz Nepalu odwiedzili między innymi Rynek, rzeźbę 

Studenci z programu Erasmus+ 
już w PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Julka, Katedrę pw. św. św. Piotra i Pawła, Zamek 
Piastowski, Palmiarnię. 

W trakcie pobytu w Legnicy, studenci będą 
kształcić się na Wydziale Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 
dla nich 23 września i miały na celu przedstawienie 
polskiej kultury, historii, języka. 

W ramach zajęć obcokrajowcy będą uczestniczyć 
również w kursie języka polskiego, podczas którego 
nauczą się podstawowych zwrotów. Natomiast wszyst-
kie zajęcia będą realizowane w języku angielskim.
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Z końcem września bieżącego roku rozpoczął się 
nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, działającym przy Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet 
będzie realizował swoją działalność poprzez wykłady 
i seminaria, podczas których poruszone zostaną aktu-
alne problemy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne 
i zdrowotne. 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku uczest-
niczą między innymi w zajęciach z arteterapii, bez-
pieczeństwa w sieci, fitoterapii, języka angielskiego 
i języka niemieckiego. Ponadto dla słuchaczy przygo-
towano wykłady z zakresu historii Dolnego Śląska, 
cyberbullyingu – przemocy w sieci, praw pacjenta 
czy tradycji i kultury Ukrainy. 

Warto podkreślić, że takie zajęcia jak arteterapia, 
fitoterapia, bezpieczeństwo w sieci oraz warsztaty 
z kompetencji miękkich realizowane są w ramach 
projektu „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju 
pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Słuchacze mogą również uczestniczyć w konfe-
rencjach naukowych, spotkaniach z ludźmi nauki, 
kultury, polityki, sportu i mediów. 

W nowym roku nie zabraknie także zajęć gimna-
stycznych czy wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych. 
Dodatkowo można rozwijać swoje pasje w zespołach 
zainteresowań, prezentować zbiory własnej twórczości 
czy podjąć współpracę z organizacjami i stowarzysze-
niami działającymi na rzecz społeczności akademickiej.

Bliższe informacje w sprawie funkcjonowania Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w Akade-

wydarzenia

Nowy rok akademicki w UTW
mickim Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sejmowa 5, 
pokój nr 132, budynek C, tel. 76 723 29 12 lub 
76 723 21 13, e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl.
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Biuro Współpracy z Za- 
granicą działające w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w nowym roku 
akademickim 2019/2020 
w ramach programu Era-
smus+ zaprasza do sko-
rzystania z nowej oferty 
wyjazdów.

Do 15 listopada 2019 
roku trwają zapisy studen-

tów zainteresowanych wyjazdem na studia seme-
stralne lub roczne za granicę. Studenci mogą wyjechać 
na uczelnie do Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, 
Rumunii, Turcji czy Włoch.

Ponadto Biuro Współpracy z Zagranicą oferuje moż-
liwość wyjazdu na praktykę lub staż trwające 2 mie-
siące. Na praktykę można wyjechać do 28 państw 
członkowskich UE oraz do Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugo-
słowiańskiej republiki Macedonii. Wniosek o wyjazd 
należy złożyć również do dnia 15 listopada 2019 r.

Miejscem praktyki może być przedsiębiorstwo, 
organizacja, instytucja szkoleniowa lub badawcza 
w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna 
być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pew-
nych przypadkach będzie ona stanowiła integralną 
część programu studiów ( praktyka obowiązkowa), 
w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodat-

Oferta Biura Współpracy z Zagranicą 
w roku akademickim 2019/2020

kowych kompetencji i umiejętności ( praktyka nie-
obowiązkowa). Praktyka nie może być realizowana 
w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarzą-
dzających programami Unii Europejskiej, placówkach 
dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Dodatkowo Biuro Współpracy z Zagranicą przy-
gotowało ofertę wyjazdu dla nauczycieli akademi-
ckich z wykładami za granicę w ramach programu 
Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Wyjazd 
musi trwać 5 dni roboczych w jednej z uczelni part-
nerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin 
zajęć dydaktycznych. Osoby zainteresowane wyjazdem 
zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumen-
tów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
do 30 listopada 2019 r. 

Również pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi mogą wyjechać na szkolenie za gra-
nicę w ramach programu Erasmus+ w roku aka-
demickim 2019/2020. Wyjazd też musi trwać 5 dni 
roboczych i być realizowany w uczelni partnerskiej 
lub firmie / przedsiębiorstwie w celu szkoleniowym, 
tj. podnoszenie umiejętności i kompetencji właści-
wych dla stanowiska pracy. Osoby zainteresowane 
wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu 
dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą do 30 listopada 2019 r.

Sprawy dotyczące wyjazdów realizuje Biuro Współ-
pracy z Zagranicą, które mieści się w budynku C 
pokój 216.

Więcej informacji na stronie 
bw.pwsz.legnica.edu.pl
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W dniach 10 –11 października br. w Centrum Kon-
ferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywała się kon-
ferencja pt. „Działania zintegrowanych służb ratowni-
czych w sytuacjach kryzysowych”. Konferencja została 
zorganizowana pod honorowym patronatem: Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 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 wszelkiego rodzaju katastrofy 
(lotnicze, budowlane, drogowe, kolejowe, ekologiczne 

konferencje, seminaria, 
sympozja

Działania zintegrowanych służb ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych

itd.). Niemniej ważnym, a wręcz kluczowym jest 
współdziałanie służb ratowniczych w momencie zaist-
nienia realnych zdarzeń. 

W trakcie tego typu zdarzeń bardzo ważne są 
procedury postępowania, których nadrzędnym celem 
jest zintegrowanie ogółu działań do jednej operacji. 
Należy zdać sobie sprawę z faktu, że oprócz działań 
ratunkowych równolegle prowadzone 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 
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konferencje, seminaria, 
sympozja

działanie nadrzędne, jednakże służby te powinny znać 
procedury zabezpieczania śladów i dowodów, ponie-
waż wykonywanie czynności ratowniczych nie może 
doprowadzić do utraty istotnych danych, oczywiście 
z pominięciem sytuacji wyższej konieczności.

W wyniku analizy różnego rodzaju katastrof oraz 
aktów terrorystycznych już po II wojnie światowej 
w ramach Interpolu stworzono procedury DVI (Disaster 
Victim Identification), które z powodzeniem stosowane 
były w różnego rodzaju zdarzeniach (katastrofy lotnicze, 
tsunami w Azji, zamachy terrorystyczne, ludobójstwo). 
W chwili obecnej istnieje realna potrzeba utworzenia 

ciąg dalszy na str. 20

struktur DVI w Polsce. Niemniej jednak do utworze-
nia tych struktur niezbędne jest stworzenie platformy 
wymiany informacji oraz prowadzenia szkoleń. Stwo-
rzenie struktur DVI musi poprzedzić szereg inicja-
tyw 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 
obowiązują procedury DVI. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy posiada niezbędne 
zaplecze dydaktyczne oraz odpowiednią infrastrukturę 
do prowadzenia warsztatów połączonych z symulacją 
zdarzenia, w którym prowadzone będą czynności ratow-
nicze oraz czynności procesowe.

W ramach Konferencji nadrzędnym zadaniem była 
konsolidacja różnych służb ratowniczych: Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, ratownictwa medycznego, 
Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz innych 
służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo publiczne. 

Niemniej ważny był aspekt dydaktyczny skiero-
wany do studentów oraz pracowników dydaktycznych. 
Konferencja nie tylko przyczyniła się do zapozna-
nia się z aktualnymi procedurami postępowania, 
ale pomogła wypracować nowe rozwiązania, które 
z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. 
Ponadto stanowiła praktyczne uzupełnienie treści 
programowych realizowanych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Pierwszy dzień obrad podzielony był na trzy sesje. 
W pierwszej, zatytułowanej „Innowacyjne rozwiązania 
w sytuacjach kryzysowych”, wystąpili następujący 



Trzecia, ostatnia sesja tego dnia, dotyczyła tematu 
pt. „Działanie ratownictwa medycznego w zintegrowa-
nym systemie zarządzania kryzysowego”. Z wystąpie-
niami zaprezentowali się: Magdalena Filcek – „Vinci 
Power Nap® Wielka Siła Małej Drzemki. W trosce 
o tych, którzy troszczą się o nas”; mgr Sylwester 
Winiarski – „Medycyna pola walki TCC”; mgr Jakub 
Adamiak – „Segregacja medyczna”; mgr Aleksander 
Mickiewicz – „Medyczne aspekty terroryzmu”.

Drugi dzień obrad poświęcony był w całości technicz-
nym czynnościom w trakcie zdarzenia o charakterze 
masowym z uwzględnieniem działań techniczno - 
-ratowniczych, medyczno-ratowniczych oraz czynności 
oględzinowych i identyfikacyjnych.

Poza dyskusjami panelowymi odbywały się ćwi-
czenia praktyczne. Pokazano, jak wygląda w prak-
tyce współpraca między różnymi rodzajami służb 
na przykładzie śmiertelnego wypadku, który został 
zainscenizowany na terenie uczelni. W pokazie uczest-
niczyły następujące służby: Komenda Miejska PSP 
w Legnicy, Komenda Miejska Policji w Legnicy oraz 
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, które odpowiadały 
za część ratowniczą. Natomiast część oględzinową 
pokazu wykonał Zespół Polizei Direktion Görlitz.

Następnie uczestnicy przenieśli się na salę obrad, 
by omówić działania techniczno-ratownicze – Przedsta-
wiciel Komendy Miejskiej PSP w Legnicy; czynności 
medyczno-ratownicze – mgr Aleksander Mickiewicz; 
czynności oględzinowe i identyfikacyjne – mgr Edward 
Polakiewicz. Na zakończenie odbyło się podsumowanie 
konferencji oraz dyskusja.

prelegenci: dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW
-PIB – „Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla 
awarii wałów przeciwpowodziowych” – omówienie 
projektu SAFEDAM; dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, 
prof. IMGW-PIB, dr inż. Wiwiana Szalińska – „Ocena 
i prognozowanie zagrożenia suszą”; Ryszard Piotrow-
ski, biegły z zakresu przestępstw w cyberprzestrzeni 
– „Spoofing – nowe narzędzie cyberprzestępców”; 
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas – „Zarządzanie 
opadami nawalnymi – projekt RAINMAN”; kpt. Artur 
Korytowski – 4 Głogowski Batalion Inżynieryjny – 
„Udział sił i środków jednostek wojskowych w zarzą-
dzaniu kryzysowym”. 

W drugiej części obrad, która koncentrowała się 
na temacie „Działania służb ratowniczych w czynnoś-
ciach technicznych i identyfikacyjnych” zaprezento-
wano następujące tematy: insp. dr n. med. Radosław 
Juźwiak, dyrektor Centralnego Laboratorium Krymina-
listycznego Policji w Warszawie – „Powstanie struktur 
DVI w Polskiej Policji”; mjr Krzysztof Patulski – „Funk-
cjonowanie patroli saperskich w siłach zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej”; przedstawiciel Polizeidirek-
tion Görlitz – „Działania sztabowe Policji saksońskiej”; 
mjr SG Rafał Badowski – „Straż Graniczna jako ważny 
element systemu bezpieczeństwa państwa”; Przedstawi-
ciel Komendy Miejskiej PSP w Legnicy – „Współpraca 
podmiotów Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi 
instytucjami w trakcie działań ratowniczych”.

20
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konferencje, seminaria, 
sympozja
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W związku z zakończoną dnia 15 września 2019 
roku zbiórką darów dla dzieci oraz rodzin polskiego 
pochodzenia z Ukrainy Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Pań-
stwowej Wyższej 
Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona 
w Legnicy „Wspól-
nota Akademicka” 
i Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona 
w Legnicy pragną 
złożyć serdeczne 
podziękowania za 
przekazane dary. 
Zostały one wrę-
czone naszym 
Rodakom podczas 
pobytu wolonta-
riuszy na Ukra-
inie w dniach 
od 29 września 
do 13 paździer-
nika 2019 roku 
w ramach realizo-
wanego projektu 
będącego kontynu-
acją działań podję-
tych w 2017 roku 
przez środowisko 
studentów, pra-
cowników i inne 
osoby wyrażające 
wolę współpracy 
w zakresie wolon-
tariatu. 

Dwutygodnio- 
wy pobyt na Ukra-
inie łączył w sobie 
dwie zaplano-
wane inicjatywy: 
kontynuację prac 
na cmentarzu 
w Snitkowie oraz 
podjęcie nowych zadań w Państwowym Historyczno
-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze” w zakresie 
ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Zebrane 
i zakupione materiały zostały podarowane dzieciom 
i ich rodzinom z Sobotniej Polskiej Szkoły w Droho-
byczu, Nagujewiczach oraz Snitkowie. 

W kolejną, czwartą już edycję naszego projektu 
zaangażowało się wiele podmiotów ze środowiska 
lokalnego, społeczność akademicka oraz indywidu-
alne osoby. 

Podsumowanie zbiórki darów w ramach 
projektu „Pomagamy rodakom na Ukrainie 
III – z pamięcią o poległych kresowiakach”

Projekt został sfinansowany z Fundacji PZU. Part-
nerami są również Legnicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy, które to 

instytucje przeka-
zały środki finan-
sowe na zakup 
książek dla dzieci 
do nauki języka 
polskiego. Po raz 
kolejny partnero-
wała nam także 
gmina Lubin, 
przekazując mate-
riały szkolne. 
Tych artykułów 
starczyło dla wielu 
uczniów z miej-
scowości, do któ-
rych pojechaliśmy, 
dzięki ofiarności 
Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy 
Ekonomiczne j , 
która przezna-
czyła dodatkowe 
środki finansowe 
na zakup artyku-
łów szkolnych. 

W bieżącym 
roku wsparły nas 
również legnickie 
markety Casto-
rama oraz Leroy 
Merlin, przeka-
zując materiały 
do prac na cmen-
tarzu polskim 
w Snitkowie. 
Wśród kolejnych 
darczyńców są 
Miedziowe Cen-
trum Zdrowia 
w Lubinie oraz 
legnicki oddział 
T o w a r z y s t w a 

Przyjaciół Dzieci, który przekazał ze swoich zasobów 
artykuły spożywcze. Społeczność studentów (głów-
nie z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne) również 
zebrała artykuły spożywcze, szkolne, środki czystości 
oraz przekazała środki finansowe na zakup brakują-
cych materiałów. 

Wszystkim podmiotom oraz osobom prywatnym 
za okazane wsparcie naszej akcji składamy serdeczne 
podziękowania. 

Organizatorzy
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W Starym Młynie w Duninie koło Legnicy 28 wrześ-
nia 2019 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu 
Zdrowia i Zielarstwa, na którą zaprosiła gmina Kro-
toszyce.

W programie sobotniej imprezy znalazły się war-
sztaty tematyczne i prelekcje dotyczące stylu życia 
i fitoterapii. Na stoiskach przygotowanych przez 
wystawców skosztować można było i zakupić natu-
ralne wyroby spożywcze i kosmetyki ekologiczne. 
Dzieciom organizatorzy zapewnili dobrą zabawę 
na dmuchańcach i inne atrakcje, podczas gdy doro-
śli mogli potańczyć. 

Impreza miała na celu propagowanie ziołoleczni-
ctwa i zdrowego trybu życia poprzez ukazanie roli 
ziół w kulturze ludowej w tradycji przodków, a także 
w codziennym współczesnym życiu. Pomagali w tym 
doświadczeni zielarze-praktycy, regionaliści i specja-
liści etnografii. 

Organizatorzy Festiwalu zaproponowali bliskie 
spotkania z ziołami w kuchni, w kosmetyce i w roz-
woju duchowym. Nie zabrakło też strefy zdrowia 
i możliwości zgłębiania tajemnic medycyny niekon-
wencjonalnej. 

Wydarzenie wspierali studenci z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pod 

Festiwal Zdrowia i Zielarstwa w Duninie

opieką dr Grażyny Sondel, która również wygłosiła 
prelekcję pt. „Zdrowy styl życia w praktyce”. Tytuł 
wykładu nawiązywał do treści kształcenia na kie-
runku Coaching zdrowego stylu życia, który został 
uruchomiony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy.

Wśród prelegentów znalazły się również nauczy-
cielki akademickie z Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej – mgr Paulina Wojtaszewska 
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z wykładem pt. „Leczenie ruchem zespołów bólowych”, 
dr Renata Myrna-Bekas z prezentacją na temat „Auto-
masaż i trening relaksacyjny” oraz mgr Katarzyna 
Ferensztajn-Pundyk, która mówiła o terapii smakiem.

Dodatkowo podczas Festiwalu pracownicy Działu 
Promocji i Wydawnictw przedstawili zasady rekrutacji 
na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2019/2020, warunki studiowania oraz 
szczegółowe informacje na temat oferowanych kie-
runków kształcenia.
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Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
26 listopada 2019 roku w Centrum Konfe-
rencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
organizuje VII konferencję naukową z cyklu 
„Kolokwia Witeloniana” pt. „Współczesne 
wymiary dzieciństwa w perspektywie moż-
liwości, zagrożeń i oczekiwań”. 

Celem konferencji jest refleksja nad współ-
czesnym rozumieniem dzieciństwa w kon-
tekście zadań i oczekiwań, które stawiamy 
nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim 
samym dzieciom.

Czy dzieciństwo zachowało status beztro-
skiego azylu, a może nigdy nim nie było 
i jest pracowitym wstępem do przyszłego 
uczestnictwa w rynku pracy? Wychowu-
jemy do współpracy czy rywalizacji? Jakie 
wartości przyświecają współczesnemu pro-
cesowi wychowania? – oto wybrane pytania, 
na które mamy nadzieję znaleźć odpowiedź 
w czasie konferencyjnych obrad. Semina-
rium jest okazją do wskazania innowacji 

konferencje, sympozja, 
seminaria

Kolokwia Witeloniana 2019
i optymalnych rozwiązań metodycznych 
i programowych mających na celu uspraw-
nienie edukacji wczesnoszkolnej. Poszu-
kujemy sposobów na wyrównanie szans 
edukacyjnych, a także wspieranie dzieci 
uzdolnionych. Jednocześnie celem konferen-
cji jest sygnalizowanie zagrożeń i błędów, 
z jakimi może spotkać się dziecko w okre-
sie swojego dzieciństwa. Chcemy zaprosić 
do podzielenia się własnymi doświadcze-
niami i refleksjami praktyków oraz teore-
tyków edukacji. 

Proponowany zakres tematyczny konferen-
cji obejmuje: refleksje nad współczesnym spo-
sobem rozumienia dzieciństwa, współczesną 
strukturę wartości i wychowania, kierunki 
przemian w edukacji wczesnoszkolnej, pro-
ces edukacji, strategii inkluzji społecznej 
w okresie dzieciństwa.

Zamierzeniem twórców tej formy spotkań, 
zainicjowanych w 2009 roku, jest stworze-
nie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli 
wokół aktualnych problemów nurtujących 
społeczeństwo.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
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Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy 17 października 2019 
roku zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok aka-
demicki 2020/2021 w hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wołowie, gdzie Powiatowy Urząd Pracy 
w Wołowie zorganizował Targi Pracy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy przygotowała prezentację dotyczącą oferty 
edukacyjnej oraz warunkach studiowana. Zwiedzający 
mogli uzyskać kompleksowe informacje na temat 
zasad tegorocznej rekrutacji na studia, zarówno I, jak 
i II stopnia, dowiedzieć się wielu informacji na temat 
kierunków studiów czy zapoznać się z atrakcyjną 
ofertą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

relacje

Targi Pracy w Wołowie
Ponadto zaprezentowano ofertę studiów za granicą. 

Współpracujemy między innymi z uczelniami w Belgii, 
Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowa-
cji oraz Turcji. Jest to możliwe dzięki programowi 
Erasmus+, który daje szansę na pogłębienie wiedzy 
dotyczącej kultury i języka państwa przyjmującego.
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 1 października 2019 roku odbyła się 
już dwudziesta druga inauguracja roku akademi-
ckiego w naszej Uczelni. Tego dnia w obecności 
wielu znamienitych gości Jego Magnificencja Rektor 
PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. dr h.c. 
inż. Ryszard K. Pisarski oficjalnie ogłosił oficjalne 
rozpoczęcie Roku Akademickiego 2019/2020 w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

Przy dźwiękach poloneza A-dur Fryderyka Cho-
pina na połączone sale Centrum Konferencyjno
-Widowiskowego wszedł orszak władz Uczelni 
i zaproszonych gości. 

Po zajęciu miejsc na podium Kameralny Chór 
Męski Cantilena pod dyrekcją Damiana Konecznego 
odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie Rek-
tor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. 
Ryszard K. Pisarski powitał licznie przybyłych gości. 

Byli wśród nich: Elżbieta Stępień – Poseł na Sejm 
RP, Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP, Dorota Czu-
dowska – Senator RP, Jarosław Kresa – Wicewojewoda 
Dolnośląski, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta 
Legnicy, Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legni-
ckiego, Jarosław Dudkowiak – Starosta Powiatu Gło-
gowskiego, Krystian Kosztyła – Burmistrz Ścinawy, 
Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja, 
Beata Taczyńska-Pietruś – Sekretarz Gminy Kunice, 
Marcin Nowakowski – przedstawiciel Urzędu Miej-
skiego w Środzie Śląskiej, Paweł Bujak – przedstawi-
ciel Urzędu Gminy Chocianów, dr Katarzyna Rusak 
– Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. 

22. Inauguracja Roku Akademickiego 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

PWSZ w Nysie – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nysie, dr Ryszard Pękała – Rektor 
Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, prof. dr hab. 
Stanisław Dąbrowski – pierwszy Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – Prorektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
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Silesiusa w Wałbrzychu, doc. dr Jurij Wowk – Pro-
rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Iwana Franki w Drohobyczu, dr inż. Tadeusz 
Lewandowski – Prorektor Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, mgr Grażyna Mal-
czuk – Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej w Jeleniej Górze, mgr Rafał Pszczolarski – 
Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, mgr Jerzy 
Stefaniak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, członek 
Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, Mirosław Zaguła Przewod-
niczący Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, dr inż. Daniel 
Medyński – członek Rady Uczelni Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, doc. 
dr Bogdan Łazorak – Dyrektor Muzeum Narodowego 
Iwana Franki w Nagujowicach, doc. o. Ołeh Kekosz, 
Mika Tokuhiro – lektorka języka japońskiego z Inter-
national Cross-Cultural Exchange Association, ks. 
Tomasz Kołodziej – Dyrektor Administracyjny Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Legnicy, Leopold 
Habiniak – Prezydent Lions Club Silesia Legnica, inż. 
Krzysztof Sadowski – Prezes Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A., dr inż. Janusz Prus – 
Prezes Zarządu P.H.P. Vitbis Sp. z o.o., Zbigniew 
Mróz – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Kazimierz Pleśniak – Prezes 
Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Legnicy, Zdzisław Bakinowski – Prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Legnicy, Adam 

Grabowiecki – Prezes Zarządu Grabon-Kruszywa 
Sp. z o.o., Marcin Jednorał – Prezes Zarządu Arleg 
S.A w Legnicy, Piotr Milczanowski – Prezes Zarządu 
Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, dr n. 
med. Tadeusz Kruzel – Ordynator Oddziału Neurolo-
gicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy, Marcin Makuch – Dyrektor Muzeum Mie-
dzi w Legnicy, Ryszard Jaśkowski – Dyrektor Huty 
Miedzi Cedynia, Anna Płotnicka-Mieloch – Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, 
Przemysław Nowak – Dyrektor Zakładu Hydrotech-
nicznego w Rudnej, Jan Lewandowski – Dyrektor 
Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Legnicy, Wojciech Stefański – Dyrektor Regionu 
Domu Inwestycyjnego Xelion, Andrzej Boczoń – 
Dyrektor Produkcji, ELSUR sp. z o. o., Jan Bro-
dowski – Właściciel Centrum Promocji Gospodarczej 

ciąg dalszy na str. 28
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w Kępnie, Piotr Kwitowski – Kierownik Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w Legnicy, Zbigniew Byt-
nar – Członek Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., 
mgr Jacek Kiełb – Wiceprezes Zarządu Arleg S.A 
w Legnicy, Witold Lech Idczak – Wiceprezes Zarządu 
Kolei Dolnośląskich, Paweł Rostkowski – Wicepre-
zes Zarządu ds. finansowych Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie, Apolinary Lipski – Zastępca 
Dyrektora Huty Miedzi Legnica ds. finansowych, 
prof. Stanisław Downarowicz – Zastępca Przewod-
niczącego Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w Legnicy, Beata Olejnik – Doradca 
Finansowy Dom Inwestycyjny Xelion, Jolanta Saw-
czak – Specjalista ds. Organizacji i Jakości w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Beata Łabowicz 
– Członek Rady Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Barbara Kar-
manski – Gute Zeit Pflege 24 APD GmbH, Elżbieta 
Oziom – Stellvertreter od Gute Zeit Pflege 24 APD, 
Alexander Holzer – Holzer AIP GmbH, Emilia Nowa-
kowska – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Legnicy, Renata Kuczak – Kierownik 
Wydziału Ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Legnicy, Przemysław Walczak 
– Konsultant i mentor, doradca w Winkelmann Sp. 
z o.o., dr Wojciech Kasprzyk – Radca Prawny, bryg. 
mgr inż. Wojciech Huk – Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Legnicy, inspektor Leszek 
Zagórski – Komendant Miejskiej Policji w Legnicy, 
Mirosław Giedrojć – Komendant Straży Miejskiej 
w Legnicy, ppłk SG Adam Pawlus – Komendant Pla-
cówki Straży Granicznej w Legnicy, płk Małgorzata 

Sakaluk – przedstawiciel Ośrodka Szkoleń Specja-
listycznych Straży Granicznej w Lubaniu, podpuł-
kownik Bartosz Ornatowski – Wojewódzki Sztab 
Wojskowy we Wrocławiu, kpt. Tomasz Frąckiewicz 
– 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni 
Stanisława Maczka w Świętoszowie, major Jarosław 
Żeglarski – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Głogowie, Stella Święcińska 
– Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, 
Halina Tamioła – Dyrektor I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, Anna 
Górska – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Wyspiańskiego, dr Jolanta Rubiś-
Kulczycka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów 
Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Iwona Gorczyca 
– Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 

22. Inauguracja Roku Akademickiego... cd. ze str. 27
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mgr inż. Iwona Trela-Pankiewicz, dr hab. n. med. 
Krzysztof Małyszczak, mgr Aneta Kasza, mgr Apo-
linary Lipski. 

Okolicznościowe dyplomy i medale wręczyli JM 
Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard 
K. Pisarski oraz dr Helena Babiuch – Prorektor ds. 
Dydaktyki i Studentów.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz przedstawił 
informację o przyznaniu nagród JM Rektora PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. 

Za działalność na rzecz Uczelni w roku akade-
mickim 2018/2019 nagrodę Rektora otrzymało 71 
nauczycieli akademickich. W tym 6 to nagrody 
indywidualne I stopnia, 15 – nagrody indywidualne 
II stopnia, 7 – nagrody zespołowe I stopnia oraz 
43 – nagrody zespołowe II stopnia. 

Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademi-
ckim 2018/2019 nagrodę Rektora przyznano także 
36 pracownikom niebędącymi nauczycielami aka-
demickimi.

Wręczenie dyplomów odbyło się po uroczystości 
Inauguracji podczas spotkania z władzami Uczelni. 

Następnie wręczono „Nagrody dla Najlepszego 
Absolwenta w roku akademickim 2018/2019”. Wśród 
nich znaleźli się: Monika Anna Kilijańska – kierunek 
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st., studia niestacjo-
narne – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
– ostateczny wynik studiów 4,99. Nagrodę ufundo-
wał ELSUR sp. z o.o. a Andrzej Boczoń – Dyrektor 
Produkcji, ELSUR sp. z o.o. oraz JM Rektor PWSZ 
im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski wrę-
czyli dyplom i nagrodę rzeczową; Weronika Rakicka – 
kierunek Filologia, studia stacjonarne – Wydział Nauk 
Społecznych i Humanistycznych – ostateczny wynik 
studiów 4,99. Nagrodę ufundował mgr Jacek Kiełb – 
Wiceprezes Zarządu Arleg S.A w Legnicy, który wraz 
JM Rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. 
Ryszardem K. Pisarskim wręczyli dyplom i nagrodę 
rzeczową; Monika Bezrąk – kierunek Finanse, rachun-
kowość i podatki, studia stacjonarne – Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych – ostateczny wynik 
studiów 4,9. Nagrodę ufundował Pol-Miedź Trans 
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w Legnicy, Anna Hawrylczak-Małańczak – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy 
im. Bohdana Ihora Antonycza, dr Piotr Niemiec – 
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Heweliusza w Legnicy, Mariusz Kowalczyk – Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Tomasz 
Łabowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Wojska Polskiego w Legnicy, Krystian Sadowski 
– Dyrektor Technikum Akademickiego w Legnicy, 
Edward Dobosz – były Dyrektor V Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy.

Po powitaniu gości Rektor PWSZ im. Witelona 
w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski wygłosił prze-
mówienie inauguracyjne, podsumowując dokonania 
Uczelni w roku akademickim 2018/2019. Obszerne 
fragmenty tego sprawozdania przedstawiamy 
w kolejnym artykule po relacji z Inauguracji. 

W następnym punkcie Jarosław Kresa – Wicewo-
jewoda Dolnośląski wręczył zasłużonym pracowni-
kom Uczelni odznaczenia państwowe. Medal Złoty 

za Długoletnią Służbę otrzymał mgr Zbigniew Gol, 
pracownik Działu Promocji i Wydawnictw. Medal 
Srebrny za Długoletnia Służbę otrzymała Elżbieta 
Dorożko z Kwestury, a Medal Brązowy za Długolet-
nią Służbę odebrała mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek. 
Następnie Wicewojewoda Dolnośląski zwrócił się 
do władz Uczelni i przekazał gratulacje z okazji 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Doktor Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydak-
tyki i Studentów – odczytała nazwiska osób, któ-
rym nadano Tytuł Honorowy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Decyzją 
Senatu Tytuł Honorowy I stopnia – „Zasłużony dla 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy” i medal złoty otrzymali: dr inż. Jerzy 
Kuś, dr Wioletta Drzystek, mgr Aneta Liczko.

Decyzją Senatu Tytuł Honorowy II stopnia – 
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy” i medal srebrny 
otrzymali: dr n. med. Tadeusz Kruzel, prof. dr hab. 
n. med. Grażyna Durek, mgr Adam Babuśka, bryg. 
mgr inż. Wojciech Huk, inż. Krzysztof Sadowski, lic. 
Agnieszka Kołubaka, dr Joanna Kenc, dr hab. inż. 
Bogumiła Wnukowska, CCC S.A., Haerter Technika 
Wytłaczania Sp. z.o.o, VOSS Automotive Polska Sp. 
z o.o, lic. Katarzyna Krystian, Ewelina Pietrakowska, 
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gumowych” – promotor dr inż. J. Kuś; Karol Król – 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji – tytuł 
pracy „Propozycja zredukowania ilości podróżującego 
taboru autobusowego w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym” – promotor dr Magdalena Dąbrow-
ska.

Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył inż. Krzysz-
tof Sadowski – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.

Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas 
na najważniejsze wydarzenie tego dnia – Immatry-
kulację studentów I roku. Prorektor ds. Dydaktyki 
i Studentów dr Helena Babiuch oraz JM Rektor 
PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. 
Pisarski zaprosili studentów, którzy w postępo-
waniu rekrutacyjnym otrzymali najwięcej punk-
tów. Uroczyste ślubowanie złożyli: Sara Kacprzak 
– Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bartosz Szynalski – 
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Aleksandra Bilińska – 
Filologia, Wiktoria Piechocka – Filologia, Michalina 
Kuprianiuk – Pedagogika przedszkolna i wczesno-
szkolna, Sylwia Roślicka – Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, Jakub Lindner – Prawo, Weronika 
Jurczyk – Fizjoterapia, Iwona Stramel – Fizjotera-
pia, Paula Szylar – Fizjoterapia, Szymon Szajnicki 
– Fizjoterapia, Klaudia Smędra – Pielęgniarstwo, 
Paulina Szczeblewska – Coaching zdrowego stylu 
życia, Sebastian Karbowniczek – Coaching zdro-
wego stylu życia, Faustyna Łopuszyńska – Diete-
tyka, Sabina Lechman – Ratownictwo medyczne, 
Karolina Brylak – Finanse, rachunkowość i podatki, 
Anna Ferens – Finanse, rachunkowość i podatki, 
Anna Ryżewska – Zarządzanie, Julia Bilkiewicz – 
Zarządzanie i inżynieria produkcji, Katarzyna Woj-
ciechowska – Zarządzanie i inżynieria produkcji, 
Marcin Wojdacki – Logistyka i transport, Kamil 
Sadowski – Logistyka i transport.

W imieniu studentów PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy wystąpił Jonatan Kołodziejczyk. Powitał on nowe 
koleżanki i kolegów wśród żaków oraz zadeklarował 
pomoc, szczególnie w pierwszych miesiącach studiów. 
Zachęcił także do aktywności nie tylko w nauce, 
ale także w działalności samorządu, kół naukowych 
i akcjach społecznych.

Sp. z o. o. a wręczył ją Zbigniew Bytnar – Członek 
Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. oraz JM Rek-
tor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. 
Pisarski; Marta Karczewska – kierunek Dietetyka, 
studia stacjonarne – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej – ostateczny wynik studiów 4,87. 
Nagrodę ufundował dr n. med. Tadeusz Kruzel – 
Ordynator Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, który wspólnie 
z JM Rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. 
Ryszardem K. Pisarskim wręczyli dyplom i nagrodę 
rzeczową.

Podczas tegorocznej inauguracji wręczono rów-
nież nagrody na najlepszą pracę dyplomową realizo-
waną z przemysłem na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy. 
Nagrody ufundowała Legnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A.

I miejsce zajął Marek Banasiak – kierunek 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – za pracę pt. 
„Usprawnienie procesu produkcyjnego rozdzielaczy 
paliwa – analiza korzyści na przykładzie zakładu 
Winkelmann” – promotor dr Magdalena Dąbrowska. 
II miejsce zdobył Rafał Wójcik – kierunek Infor-
matyka – tytuł pracy „Projekt i realizacja robota 
typu HEXAPOD z wykorzystaniem druku 3D oraz 
mikrokontrolerów AVR ATMega” – promotor dr inż. 
Zbigniew Fryźlewicz. III miejsce zajęła Dominika 
Mazur – kierunek Finanse i zarządzanie w przed-
siębiorstwie studia magisterskie – za pracę pt. 
„Funkcjonowanie firmy w obszarze specjalnej strefy 
ekonomicznej jako metoda optymalizacji podatko-
wej” – promotor dr Przemysław Siudak. 

Z kolei wyróżnienia otrzymali: Piotr Partyka – kie-
runek Informatyka – tytuł pracy „Aplikacja webowa 
do ewidencji i zarządzania zasobami firmy, przeznaczo-
nymi do użytkowania przez pracowników” – promotor 
dr inż. Z. Fryźlewicz; Paweł Gwozdowski – kierunek 
Informatyka – tytuł pracy „Aplikacja do dekodowania 
parametrów elektrycznych elementów biernych” – pro-
motor prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski; Agnieszka 
Błaszkiewicz – kierunek Inżynieria testowa – tytuł 
pracy „Dodatkowy cykl mieszania gumy ze środkiem 
sieciującym i jego wpływ na wytrzymałość mieszanek 
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„Jego Magnificencjo Rektorze. Magnificencje, Sza-
nowni Dziekani i Nauczyciele Akademiccy, Dostojni 
Goście, Drodzy Studenci! Jako Przewodniczący Rady 
Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
mam zaszczyt powitać Was Koledzy i Koleżanki 
w tym szczególnym dniu na inauguracji 22-go roku 
akademickiego naszej Uczelni. Jest to wyjątkowy 
dzień nie tylko dla ogółu naszej społeczności uczel-
nianej, ale przede wszystkim dla nowo przyjętych 
studentów pierwszego roku, którym pragnę pogra-
tulować ich pierwszych sukcesów. Dzień inauguracji 
nowego roku akademickiego – to dzień wspólnego 
wymarszu w drogę, dzień nowego początku dla całej 
społeczności akademickiej: profesorów, wykładow-
ców i studentów. Jest to również dzień skłaniający 
do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, 
nad rozwojem, postępem, samodoskonaleniem. Oto 
rozpoczynacie ważny okres życia: wspaniałą przygodę 
intelektualną, umożliwiającą rozwój Waszej wiedzy 
i Waszych talentów. Wykorzystajcie dobrze możli-
wości uczestnictwa w kołach naukowych, sekcjach 
sportowych, w działalności samorządowej – pamię-
tając przy tym, że to właśnie Wy jesteście tymi, 
którzy będą stanowić przyszłą elitę naszego kraju, 
a to zobowiązuje. By sprostać wymogom współ-
czesności, musicie być kompetentni! Zapewniam 
Was, że będziemy Was wspierać na każdym etapie 

w drodze do osiągnięcia upragnionych rezultatów, 
które wzbogacą Was w wiedzę, doświadczenie i zna-
jomości tak istotne na późniejszych etapach życia. 
Wszystko, czego oczekujecie od naszej Uczelni, jest 
na wyciągnięcie ręki, wystarczą jedynie właściwa 
motywacja i zaangażowanie. Na zakończenie, w imie-
niu własnym oraz całej społeczności studenckiej, 
witam Was wszystkich w naszej Uczelni i życzę 
przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów.”

Następnie wręczono indeksy słuchaczom Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Otrzymali je: Stanisław 
Kurek, Gabriela Orzechowska, Józef Krystyjanc. 
Indeksy wręczył Rektor PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy prof. Ryszard K. Pisarski. 

Po tych uroczystych chwilach Kameralny Chór 
Męski Cantilena pod dyrekcją Damiana Konecznego 
odśpiewał Hymn „Gaude Mater Polonia”. 

Jego Magnificencja Rektor PWSZ im. Witelona 
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski 
ogłosił oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego 
2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

 „Gaudeamus Igitur” odśpiewany przez Kame-
ralny Chór Męski Cantilena pod dyrekcją Damiana 
Konecznego poprzedził wykład inauguracyjny. 
W tym roku nosił on tytuł „Uczelnia wyższa 
w kształtowaniu ładu i bezpieczeństwa w cywili-
zacji zachodniej”, a przedstawił go dr hab. Zdzisław 
Jagiełło, nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona 
w Legnicy.

Na zakończenie Prorektor ds. Dydaktyki i Stu-
dentów dr Helena Babiuch odczytała listy gra-
tulacyjne przekazane z okazji Inauguracji Roku 
Akademickiego 2019/2020. Kameralny Chór Męski 
Cantilena pod dyrekcją Damiana Konecznego wyko-
nał utwór „Pieśń rycerska” Stanisława Moniuszki.

Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. 
Ryszard K. Pisarski podziękował wszystkim za 
przybycie i zaprosił na spotkanie z władzami 
Uczelni. 
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Podsumowując rok akademicki 2018/2019, Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski roz-
począł od stwierdzenia, że nie zaszły zmiany we wła-
dzach Uczelni. Nie zmieniły się także władze wydziałów, 
jednostek ogólnouczelnianych i działów. W strukturze 
organizacyjnej funkcjonowały trzy wydziały: Wydział 
Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych. Kadra dydaktyczna 
liczyła 163,9 etatu kalkulacyjnego, w tym było 31 pro-
fesorów i doktorów habilitowanych oraz 80 dokto-
rów. Liczba pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, tj. administracji i obsługi, wg stanu 
na dzień 30 lipca 2019 r. wynosiła 106 osób.

W roku akademickim 2018/2019 prowadzono 
kształcenie na siedemnastu kierunkach studiów: 
Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierw-
szego stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego 
stopnia, Pedagogika, Prawo, Filologia, Finanse 
i zarządzanie w przedsiębiorstwie, Finanse, rachun-
kowość i podatki, Informatyka, Inżynieria testowa, 
Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, 
Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Pielęgniarstwo 
drugiego stopnia, Ratownictwo medyczne, Fizjote-
rapia oraz Dietetyka. 

Projekty, inwestycje, wyróżnienia
W roku akademickim 2018/2019, ze względu 

na małą liczbę kandydatów, nie zostały uruchomione 
następujące kierunki i formy studiów: Filologia – spe-
cjalność filologia angielska – studia niestacjonarne, 
Pedagogika, studia pierwszego stopnia – studia nie-
stacjonarne, Inżynieria testowa – studia stacjonarne 
i niestacjonarne, Prawo, jednolite studia magisterskie – 
studia niestacjonarne oraz Coaching zdrowego stylu 
życia – studia stacjonarne i studia niestacjonarne.

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia podjęła 
starania o uruchomienie nowych kierunków i otrzy-
mała zgodę na prowadzenie: studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logi-
styka i transport na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych, jednolitych studiów magister-
skich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych, a także studiów 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kie-
runku Energetyka na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w roku 
akademickim 2018/2019 na Uczelni studiowało ogó-
łem 2588 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 
1586, a na niestacjonarnych 1002.

W okresie od 1 października 2018 r. do 18 lipca 
2019 r. status absolwenta PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy uzyskało 694 studentów. 

W minionym roku akademickim z listy studentów 
zostało skreślonych 563 studentów z powodu nie-
zaliczenia sesji egzaminacyjnej, nieuiszczenia opłat 
związanych ze studiowaniem lub z powodu rezygnacji 
z nauki. 

W miesiącach od czerwca do września 2019 r. 
Uczelnia przeprowadziła rekrutację na studia na rok 
akademicki 2019/2020. Postępowanie rekrutacyjne 
miało charakter konkursowy i było prowadzone 
w formie elektronicznej. Podstawą przyjęcia na stu-
dia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 
były punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi 
za wybrane przedmioty, z których zdawał egzamin 
maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin prze-
prowadzony w ramach programu Matury Między-
narodowej. 

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia 
było ukończenie co najmniej studiów pierwszego 
stopnia na określonym kierunku oraz lista rankin-
gowa ustalona przez komisje rekrutacyjne, według 
zasad wskazanych przez Senat Uczelni.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 
odbywała się w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 30 lipca 
2019 r. W tym terminie zarejestrowało się 1115 kan-
dydatów, z czego na studia stacjonarne 764, na niesta-
cjonarne 351. Od 29 do 31 lipca 2019 r. wydziałowe 
komisje rekrutacyjne przyjmowały dokumenty od kan-
dydatów. W dniu 2 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone 
listy osób przyjętych na I rok studiów. 

Rekrutacja uzupełniająca odbywała się w terminie 
od 2 sierpnia do 23 września 2019 r. Ogłoszenie 
wyników nastąpiło 26 września 2019 r. 
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W związku z wejściem w życie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce na Uczelni w roku 
akademickim 2018/2019 dostosowano wewnętrzne 
akty prawne do ustawy 2.0, tj.: przyporządkowano 
kierunki studiów do dyscyplin naukowych, opraco-
wano nowy regulamin studiów, który będzie obowią-
zywał od 1 października 2019 r. Najważniejsze zmiany 
w nim zawarte to: wprowadzenie urlopu rodziciel-
skiego dla studenta-rodzica, przyznanie indywidu-
alnego toku studiów studentce w ciąży, rezygnacja 
z umów o odpłatności za studia, wprowadzono nowy 
Statut, który będzie obowiązywał od 1 października 
2019 r., powołano pierwszą Radę Uczelni, zmieniono 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad opraco-
wywania programów studiów od roku akademickiego 
2019/2020, najważniejsze zmiany: wprowadzenie 
6-miesięcznych praktyk dla studiów I stopnia i jed-
nolitych studiów magisterskich, obowiązek publiko-
wania programów studiów na stronie BIP Uczelni, 
wprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na stu-
diach stacjonarnych w wymiarze nie mniejszym niż 
60 godzin, a także dostosowano programy studiów 
od roku akademickiego 2019/2020 do nowych zapi-
sów ustawy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy, realizując zalecenia Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz ze względu na dążenie 
do zwiększenia kontroli w zakresie samodzielnego 
przygotowywania prac dyplomowych przez studentów, 
objęła kontrolą antyplagiatową 100% prac tegorocz-
nych absolwentów. Do 31 grudnia 2018 r. Uczelnia 
sprawdzała prace w programie Plagiat.pl, a od stycz-

nia 2019 r. w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, 
udostępnionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

W roku akademickim 2018/2019 Sekcja ds. Praktyk 
Studenckich Uczelni podpisała z instytucjami i przed-
siębiorstwami 33 umowy na czas określony oraz 78 
umów na czas nieokreślony, a także ponad 800 umów 
o praktyki indywidualne. Uczelnia ponosi koszty zwią-
zane z organizacją praktyk, tj. uiszcza wynagrodzenie 
za opiekę i naukę studentów na praktyce w zakładach 
opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych oraz 
placówkach oświatowych. Dotyczy to studentów kie-
runków: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Die-
tetyka, Fizjoterapia, a także Pedagogika, specjalność 
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 

W 2019 r. Uczelnia zrealizowała projekt dofinan-
sowany z Funduszy Europejskich: „Program prak-
tyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych”. W trakcie jego trwania 331 studentów 
odbyło 6-miesięczne płatne praktyki. 

W listopadzie 2018 r. zakończyła się procedura 
oceny 33 nauczycieli akademickich wytypowanych 
do okresowej oceny w roku akademickim 2017/2018. 

Ocena dokonana została na podstawie Uchwały 
nr V/32 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy z dnia 16 kwietnia 2013 r. 
w sprawie procedur dotyczących oceny nauczycieli 
akademickich. Wszyscy nauczyciele zostali ocenieni 
pozytywnie.

W roku sprawozdawczym Uczelniana Komisja 
Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich 
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nie wszczęła żadnego postępowania wyjaśniającego.
W ciągu roku akademickiego wszczęto jedno postę-

powanie dyscyplinarne, które nadal trwa. 
Środki finansowe przeznaczone na pomoc mate-

rialną w roku akademickim 2018/2019 wynosiły 
3 800 000 zł. Kwota ta została rozdysponowana 
na następujące świadczenia: stypendia socjalne – 
2 250 000 zł, stypendia specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych – 250 000 zł, stypendia rektora dla 
najlepszych studentów – 1 250 000 zł, zapomogi – 
50 000 zł. 

Stypendium socjalne przysługuje studentom 
w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 
2018/2019 kryterium dochodowe na jednego członka 
w rodzinie studenta zostało ustalone na poziomie 
1051,70 zł netto miesięcznie. Wysokość stypendium 
socjalnego zależnie od dochodów wynosiła: – dochody 
do 250 zł – 700 zł., dochody od 250 do 400 zł – 650 zł, 
dochody od 400 do 550 zł – 600 zł, dochody od 550 
do 700 zł – 500 zł, dochody od 700 do 1051,70 zł 
– 450 zł.

Studenci studiów stacjonarnych mogli ubiegać 
się o przyznanie zwiększonego stypendium socjal-
nego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie. Zwiększenie stypendium wynosiło 350 zł.

Stypendium może otrzymać student posiadający 
orzeczenie właściwego organu stwierdzającego jego 

niepełnosprawność. Stypendia przyznane zostały 
w zależności od określonego stopnia niepełno-
sprawności: I stopień niepełnosprawności – znaczny 
– stypendium w wysokości 500 zł, II stopień niepełno-
sprawności – umiarkowany – stypendium w wysokości 
400 zł, III stopień niepełnosprawności – lekki – sty-
pendium w wysokości 300 zł. W roku akademickim 
przyznano 72 stypendia dla osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2018/2019 zostało przyzna-
nych 28 zapomóg w różnych wysokościach. Minimalna 
wysokość zapomogi wynosiła 200 zł, a maksymalna 
1500 zł. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej 
niż 10% studentów każdego kierunku. Lista rankin-
gowa najlepszych studentów danego kierunku stu-
diów sporządzana jest na podstawie uzyskanej przez 
studenta sumy punktów za średnią ocen, wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynaro-
dowym lub krajowym oraz za osiągnięcia naukowe 
i artystyczne. Stypendia rektora dla najlepszych stu-
dentów zostały przyznane w następujących progach: 
I – powyżej 52,0 punktów – stypendium w wysokości 
650 zł, II – od 49,1 do 52,0 punktów – stypendium 
w wysokości 600 zł, III – od 46,1 do 49,0 punk-
tów  – stypendium w wysokości 550 zł, IV – od 43,1 
do 46,0 punktów – stypendium w wysokości 500 zł 
oraz V – od 40,0 do 43,0 punktów – stypendium 
w wysokości 450 zł. 

W roku sprawozdawczym studenci Uczelni otrzy-
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mali 683 świadczenia pomocy materialnej na łączną 
kwotę 3 155 900,00 zł.

W roku akademickim 2018/2019 Uczelniany Zespół 
ds. Jakości Kształcenia przyjął harmonogram dzia-
łań mający na celu kontynuację cyklicznych zadań 
związanych z planowaniem i prowadzeniem procesu 
kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Zgod-
nie z harmonogramem przeprowadzono ewaluację 
jakości sylabusów, ich aktualizację i na tej podstawie 
dokonano zmian. Zobligowano Dziekanów i Wydzia-
łowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia do doskonale-
nia skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia oraz do wdrożenia działań ewalu-
acyjnych wynikających z analizy badań ankietowych 
przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018. 
Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia koncen-
trowały się na następujących działaniach: doskonale-
nie programów studiów i dostosowanie ich do nowej 
ustawy, analiza anonimowych ankiet dotyczących 
realizacji obowiązków dydaktycznych, realizacja i ewa-
luacja obowiązkowych praktyk studenckich, anga-
żowanie pracowników dydaktycznych i studentów 
w dodatkowe aktywności umożliwiające pozyskanie 
kandydatów na studia, dbałość o bieżącą aktualizację 
i stałe wzbogacanie zasobów bibliotecznych, realizacja 
projektów unijnych mających na celu podniesienie 
kompetencji i kwalifikacji studentów, współpraca 
z interesariuszami zewnętrznymi, przeprowadzenie 
hospitacji zajęć.

W 2018 r. zostały przeprowadzone badania ankie-
towe wśród absolwentów Uczelni dotyczące ich pracy 
zawodowej lub kontynuacji kształcenia. Wzór ankiety 
został uzgodniony z Uczelnianym Zespołem ds. Jako-
ści Kształcenia. 

W minionym roku akademickim Polska Komisja 
Akredytacyjna wizytowała: kierunek Pedagogika 
na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych 
i kierunki: Zarządzanie oraz Informatyka na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych. 

Wizytacja na kierunku Pedagogika odbyła się 
w dniach 12  – 13 października 2018 r. W wyniku oceny 
programowej Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyj-
nej podjęło w dniu 28 lutego 2019 r. uchwałę w spra-
wie wydania pozytywnej oceny kierunku Pedagogika.

Wizytacja na kierunku Zarządzanie odbyła się 
w dniach 9  – 10 marca 2019 r. Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej w dniu 5 września 2019 r. 
podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii 
na ww. kierunku.

Wizytacja na kierunku Informatyka odbyła się 
w dniach 25 –  26 kwietnia 2019 r. Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej przekazało Uczelni pozytywny 
raport z wizytacji, ale nie wydało jeszcze uchwały 
w sprawie oceny programowej kierunku.

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Uczelnia zapewniała możliwość korzy-
stania z basenu, aquaparku, centrum rekreacyjno- 
-rehabilitacyjnego, kina i sal zabaw dla dzieci 

Zorganizowane zostały: 8-dniowa wycieczka 
do Gruzji, 3-dniowa wycieczka do Krakowa i sportowo- 
-rekreacyjna impreza integracyjna. Ponadto zostało 
przyznane dofinansowanie do wypoczynku dla pracow-

ników, emerytów oraz dzieci pracowników na łączną 
kwotę 470 040,00 zł. 

W związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie 
jesienno-zimowym została przyznana pomoc finansowa 
dla 298 osób na łączną kwotę 259 100,00 zł brutto. 
Ponadto w roku akademickim 2018/2019 (do dnia 
30 lipca 2019 r.) udzielono 24 pożyczek na cele miesz-

kaniowe na łączną kwotę 202 000,00 zł oraz przyznano 
10 zapomóg na łączną kwotę 21 600,00 zł.

W roku sprawozdawczym opiece Pełnomocnika 
podlegało 60 studentów z orzeczeniem o niepełno-
sprawności i z niepełnosprawnością biologiczną. Biuro 
Pełnomocnika prowadziło indywidualne konsultacje 
ze studentami niepełnosprawnymi i opiniowało ich 
wnioski w zakresie dostosowania formy oraz czasu 
egzaminów i zaliczeń do indywidualnych możliwo-
ści studentów niepełnosprawnych, a także ofero-
wało pomoc w uzyskaniu zgody na indywidualną 
organizację zajęć. Coraz większym zainteresowaniem 
studentów cieszyły się bezpłatne, profesjonalne kon-
sultacje z pedagogiem i psychologiem odbywające 
się na Uczelni. 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych 
studentów z niepełnosprawnościami Komisja ds. 
Studentów Niepełnosprawnych przyznawała wspar-
cie w formie: asystenta studenta niepełnospraw-
nego, zajęć wyrównawczych z modułu sprawiającego 
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największe trudności, udostępnienia laptopa lub 
tabletu.

Biuro Pełnomocnika zorganizowało i przeprowa-
dziło szkolenia dla Samorządu Studenckiego oraz 
starostów grup nt. „Funkcjonowanie osób z niepeł-
nosprawnością na wyższej uczelni” oraz kurs języka 
migowego dla dwóch grup. 

W ramach współpracy z Biblioteką uczelnianą zor-
ganizowano spotkanie autorskie z poezją Romana 
Jankowskiego – niepełnosprawnego studenta kie-
runku Prawo oraz zajęcia warsztatowe dla trzech 
grup studentów dotyczące możliwości wykorzystania 
sprzętu przeznaczonego dla studentów z niepełno-
sprawnościami, a także współfinansowano zakup dla 
Biblioteki uczelnianej dostępu do publikacji w wersji 
elektronicznej, oferowanych przez Naukową Akade-
micką Sieciową Bibliotekę Internetową. 

Przy wsparciu Samorządowej Rady Studentów 
Niepełnosprawnych „Laborum” zorganizowano dwa 
spotkania dla studentów zainteresowanych wymianą 
doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych. Nie-
pełnosprawni studenci Uczelni uczestniczyli w XVI 
Ogólnopolskich Spotkaniach Studentów Niepełno-
sprawnych organizowanych w Krakowie przez Zrze-
szenie Studentów Niepełnosprawnych AGH.

Sfinansowano też audyt dostępności architekto-
nicznej budynków i otoczenia Uczelni pod kątem 
osób z niepełnosprawnościami wraz z rekomendacją 
zmian na potrzeby konkursu „Dostępna uczelnia” oraz 
sfinansowano prace remontowe w Domu Studenta 

mające na celu poprawę dostosowania akademika 
do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Realizacja większości przedsięwzięć była możliwa 
dzięki dotacji podmiotowej, z której utworzono Fun-
dusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Biuro Projektów w roku sprawozdawczym 
2018/2019 aplikowało o dofinansowanie przedsięwzięć 
służących rozwojowi Uczelni zgodnie ze Strategią, 
składając 7 wniosków o dofinansowanie na łączną 
wartość 13,6 mln zł.

W roku sprawozdawczym zostały złożone nastę-
pujące aplikacje: „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uczelni” – etap II – wartość 6,2 mln zł, „PWSZ 
im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna” – war-
tość 4 mln zł (w trakcie oceny), „Chcesz wiedzieć 
więcej? Weź kurs na MOOC! Kształcenie online 
szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych 
kompetencji i umiejętności” – wartość 222 tys. zł, 
„Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego 
PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pie-
lęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Progra-
mem Rozwojowym Absolwenta” – wartość ~ 2 mln zł, 
„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – wartość 1 
mln zł, „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju 
pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” – wartość – 350 tys. zł, 
Wniosek w zakresie edukacji publicznej, w tym szkol-
nictwa wyższego w 2019 r. Wartość dofinansowanego 
wniosku 7300,00 zł, I Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Działanie zintegrowanych służb ratowni-

Projekty, inwestycje, wyróżnienia... cd. ze str. 35



®
37sprawozdanie Rektora

czych w sytuacjach kryzysowych”. Dofinansowanie 
uzyskało sześć projektów na łączną kwotę 9,6 mln zł. 

W 2018 roku z 12 projektów badawczych, na któ-
rych realizację przeznaczono 31,2 tys. zł, zostało 
zrealizowanych 11 projektów na łączną kwotę 21, 
3 tys. zł. Na Wydziale Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych realizowano 6 projektów badawczych 
na łączną kwotę 11 455,76 tys. zł, na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych – 3 projekty badaw-
cze na łączną kwotę 6750,34 zł, a na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 2 projekty badawcze 
na łączną kwotę 3064,5 zł. Dorobek naukowy nauczy-
cieli akademickich, wynikający z realizacji grantów 
powiększył się o 11 artykułów naukowych, 8 roz-
działów w monografiach naukowych i 11 referatów 
wygłoszonych na konferencjach naukowych.

W 2019 r. Komisja Konkursowa przyznała finan-
sowanie 13 wniosków na sumaryczną kwotę 66,4 
tys. zł. Środki alokowano następująco: Wydział Nauk 
Społecznych i Humanistycznych – 5 projektów badaw-
czych na łączną kwotę 14 814,00 zł, Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych – 2 projekty badawcze 
na łączną kwotę 4800,00 zł oraz Wydział Nauk o Zdro-
wiu i Kulturze Fizycznej – 6 projektów badawczych 
na łączną kwotę około 46 779,00 zł. 

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą realizuje pro-
gram Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Socjalnego. Kwota dotacji 
przyznana Uczelni w ramach programu Erasmus+ 
(KA103 czyli Mobilność studentów i pracowników 
uczelni – kraje programu i PO WER (projekt: zagra-
niczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) 
w roku akademickim 2018/2019 wyniosła razem ok. 
230 tys. zł. 

Uczelnia jest stroną 45 umów bilateralnych w zakre-
sie wymiany Erasmus+ oraz 13 umów o partner-
stwie. Są to umowy m.in. z 15 uczelniami z Niemiec, 
12 uczelniami z Turcji, 4 uczelniami z Portugalii 
i Hiszpanii, 3 uczelniami z Rumunii, 2 uczelniami 
z Francji, Grecji i Włoch oraz po 1 uczelni z Belgii, 
Bułgarii, Chorwacji, Danii, Litwy, Łotwy i Słowacji. 
Umowy te zapewniają 380 miejsc na wyjazdy stu-
dentów na studia i praktyki i 269 miejsc na wyjazdy 
nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędą-
cych nauczycielami akademickimi. 

W roku akademickim 2018/2019 z Uczelni za 
granicę wyjechało 2 studentów na studia za gra-
nicę, 15 studentów na praktykę zagraniczną oraz 
5 nauczycieli akademickich z wykładami i 7 pracow-
ników administracyjnych na szkolenia. W ramach pro-
gramu Erasmus+ w Uczelni przebywało 72 studentów 
zagranicznych, 2 nauczycieli akademickich z uczelni 
partnerskiej, którzy przeprowadzili 16 godzin zajęć 
dydaktycznych dla naszych studentów oraz 10 pra-
cowników odbywających szkolenia.

Pracownicy Biura wzięli udział m.in. w targach 
edukacyjnych EURIE, wizytach monitorujących 
na uczelniach partnerskich oraz w International Staff 
Week. Podczas tych spotkań promowano Uczelnię 
oraz jej ofertę edukacyjną. Udzielali również wsparcia 

mentorskiego i administracyjnego przyjeżdżającym 
studentom, a także pomagali w zaaklimatyzowaniu 
się w nowym środowisku, poznaniu języka, kultury 
i historii. 

Sekcja prowadziła też działania polegające na pro-
mowaniu wyjazdów za granicę poprzez bezpośrednie 
informowanie studentów na zajęciach, informacje 
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), 
poprzez stronę internetową Uczelni i Sekcji ds. Współ-
pracy z Zagranicą, radiowęzeł, biuletyn uczelniany 
oraz media.

W ofercie CKU znajdowało się 29 kierunków stu-
diów podyplomowych, 24 kursy dokształcające oraz 
12 szkoleń/warsztatów. W wyniku rekrutacji urucho-
mionych zostało 8 kierunków studiów podyplomowych 
oraz 2 kursy dokształcające i 8 szkoleń. Dodatkowo 
kontynuowano naukę na 2 kierunkach rozpoczętych 
w ubiegłym roku. Nadzór merytoryczny nad studiami 
podyplomowymi: WNSiH – 18 kierunków, WNTiE – 
8 kierunków i WNoZiKF – 3 kierunki 

W roku akademickim 2018/2019 w 65 różnych 
formach kształcenia uczestniczyło 449 osób.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku 
akademickim 2018/2019 wynosiła 263. Liczba absol-
wentów wynosi obecnie 3328 osób, a w roku akade-
mickim 2018/2019 do ich grona dołączyło kolejnych 
201.

Łącznie dotychczas kursy dokształcające ukoń-
czyły 698 osoby; w roku akademickim 2018/2019 
z tej formy kształcenia skorzystało 14 osób. Kończyły 
one odpowiednio: Kurs CISCO CCNA – 7 osób, Kurs 
języka angielskiego – poziom A2 – 7 osób.

Dotychczas ze szkoleń skorzystało 585 osób, 
w roku akademickim 2018/2019 szkolenia ukończyły 
172 osoby. Największym powodzeniem cieszyło się 
szkolenie Akademia Biznesu, które odbyło 91 osób. 

W roku sprawozdawczym Biuro Karier podej-
mowało szereg działań mających na celu wsparcie 
studentów i absolwentów w rozwoju kompetencji 
osobistych wzmacniających ich pozycję na rynku 
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pracy. Zrealizowano 20 Warsztatów Rozwoju Oso-
bistego, w których uczestniczyło łącznie 196 osób, 
w tym: „Psychologia zachowań” – 43 studentów (trzy 
edycje), „Skuteczna komunikacja interpersonalna” 
w ramach projektu „Innowacyjny Program Kształcenia 
dla branży motoryzacyjnej” – 20 słuchaczy (dwie edy-
cje), „Efektywna praca w zespole” w ramach projektu 
„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży moto-
ryzacyjnej” – 20 słuchaczy (dwie edycje), „Integracja 
zasobów wiedzy i umiejętności” w ramach projektu 
„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motory-
zacyjnej” – 20 słuchaczy (dwie edycje), „Komunikacja 
interpersonalna” w ramach projektu „Zintegrowany 
Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy na lata 2018 – 2022” – 
63 studentów (osiem edycji), Warsztaty z zakresu 
kompetencji komunikacyjnych w ramach projektu 
„Kadra jako kluczowy element rozwoju branży motory-
zacyjnej” – 10 studentów, Umiejętność pracy zespoło-
wej w ramach projektu „Kadra jako kluczowy element 
rozwoju branży motoryzacyjnej” – 10 studentów oraz 
Warsztaty z zakresu integracji wiedzy i umiejętności 
w ramach projektu „Kadra jako kluczowy element 
rozwoju branży motoryzacyjnej” – 10 studentów.

Dodatkowo przeprowadzono 40 godzin konsultacji 
z doradcą zawodowym w zakresie planowania kariery 
zawodowej oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. 
Zorganizowano we współpracy z CPPPiDN I Konferen-
cję: „Regionalna sieć – jako odpowiedź na wyzwania 

współczesnego doradztwa zawodowego”. Biuro Karier 
było organizatorem Gry Miejskiej „Bądź architektem 
swojego szczęścia”, w której uczestniczyło ok. 100 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawi-
cieli instytucji.

Działania Biura Karier promowane są m.in. 
na łamach „Kwadransu Akademickiego”, w TV Regio-
nalnej, a także podczas Legnickich Targów Edu-
kacyjnych oraz spotkania informacyjnego dla firm 
z sektora MMŚP organizowanego przez Urząd Miasta 
w Lubinie. Na stronie Biura Karier zostało zamiesz-
czonych 310 ofert pracy.

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku realizowano zgodnie z zało-
żonym planem. Ich podstawową formę stanowiły 
wykłady problematyką dostosowane do potrzeb i ocze-
kiwań seniorów, m.in. z pedagogiki, psychologii, 
gerontologii, dietetyki, prawa, medycyny, kultury, 
turystyki i historii sztuki. Słuchacze mieli możliwość 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni oraz 
z Ośrodka Informacji Naukowej. 

W ramach UTW zrealizowano 22 wykłady, 12 zajęć 
lektoratu języka angielskiego, 12 spotkań lektoratu 
języka niemieckiego i 10 zajęć informatycznych. 
Ponadto słuchacze uczestniczyli w 22 ponadprogra-
mowych odpłatnych zajęciach rekreacyjnych, które 
miały na celu poprawę sprawności ruchowej seniorów. 
Słuchacze brali udział w dwóch wycieczkach miejsco-
wych ( legnicki Tarninów oraz Katedra w Legnicy) 
oraz dwóch wyjazdowych (w semestrze zimowym 
do Wrocławia, w semestrze letnim do Pragi). Słu-
chaczami aktywnie uczestniczącymi w zajęciach było 
65 osób.

31 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa 
pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Centrum 
Turystyki i Kultury w Ścinawie, w wyniku któ-
rej Uczelnia prowadzi w Ścinawie filię UTW PWSZ 
im. Witelona w Legnicy dla 118 słuchaczy. 

PWSZ im Witelona w Legnicy jest akredytowa-
nym Centrum egzaminacyjnym TELC i LCCI. W roku 
akademickim 2018/2019 do egzaminu LCCI English 
for Business na poziomie 2. przystąpiła 1 osoba, 
a na poziomie 3. także 1 osoba. Osoby te zdały egza-
min i otrzymały certyfikaty. W kończącym się roku 
akademickim nie przeprowadzano egzaminów TELC.

W roku akademickim 2018/2019 struktura organi-
zacyjna biblioteki obejmowała cały system biblioteczno- 
-informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Jego skład tworzą: Czytelnie 
Naukowe nr I, II, III, Czytelnia Czasopism i Prasy, 
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej, Dział 
Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Wypożyczalnia 
oraz Archiwum.

Systematycznie zwiększające się zasoby biblioteki 
wynosiły 84 934 woluminy książek i 2841 jedno-
stek zbiorów specjalnych. Obecnie prenumerowanych 
jest 86 tytułów czasopism w wersji papierowej oraz 
18 tytułów w wersji elektronicznej. 

Biblioteka nadal uczestniczy w Konsorcjum Dolno-
śląskiej Biblioteki Cyfrowej przy Politechnice Wroc-
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ławskiej. Obecnie kolekcja PWSZ im. Witelona składa 
się z 48 tytułów zdigitalizowanych książek. Biblioteka 
bazująca przez wiele lat na dokumentach drukowa-
nych staje się biblioteką hybrydową. 

W ramach biblioteki elektronicznej w 2018/2019 
roku udostępniono 1349 publikacji na największej 
platformie zbiorów elektronicznych IBUK LIBRA oraz 
2026 publikacji na platformie edukacyjnej Nauko-
wej Akademickiej Sieciowej Biblioteki Internetowej 
NASBI.

Biblioteka udostępnia elektroniczne licencjono-
wane pełnotekstowe bazy czasopism: PROQUEST oraz 
bazy wchodzące w skład Biblioteki Wirtualnej Nauki. 
Ponadto w bieżącym roku testowana była baza danych 
eBook Academic Colletion na platformie EBSCOhost.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych 
Biblioteka w roku sprawozdawczym kontynuowała 
opracowaną i wdrożoną trzy lata temu strategię dzia-
łania Biblioteczna SODA (Strategiczne Obszary Dzia-
łania Ambitnego). Podjęto szereg działań mających 
na celu unowocześnienie, poszerzenie i podniesienie 
jakości usług, np. Infobrokering w praktyce; szko-
lenia z przysposobienia bibliotecznego na platformie 
e-learningowej oraz warsztaty prowadzone ze studen-
tami w czytelniach naukowych. Ponadto biblioteka 
kontynuuje spotkania z cyklu „Ludzie z pasją” oraz 
spotkania „Biblioteka na BIS” (Biblioteczna Integracja 
Studentów), których celem jest promowanie i pro-
pagowanie działalności biblioteki i kół naukowych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Zasób uczelnianego archiwum tworzą: dokumen-
tacja trwale przechowywana ze względu na wartość 
historyczną oraz dokumentacja przechowywana krót-
kotrwale ze względu na jej wartość praktyczną, w tym 
dowodową, jako dokumentacja niearchiwalna.

W roku akademickim 2018/2019 rozmiar zasobu 
archiwalnego powiększył się o 2 50 jednostek archi-
walnych (teczek) o łącznym metrażu 28,70 mb. Obecny 
stan zasobów Archiwum stanowi 47 770 jednostek 
archiwalnych o łącznym metrażu 521,57 mb. 

W roku akademickim 2018/2019 Dział Promocji 
i Wydawnictw PWSZ im. Witelona w Legnicy zajmo-
wał się przede wszystkim utrwalaniem pozytywnego 
wizerunku Uczelni oraz promocją oferty edukacyjnej 
Uczelni wśród kandydatów na studia – uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska i połu-
dniowej części województwa lubuskiego. Spotkania 
z maturzystami prowadzone były od 15 listopada 
2018 r. do 10 kwietnia 2019 r. Akcją zostało obję-
tych 160 szkół z 52 miejscowości. Spotkania prze-
prowadzono w 145 klasach maturalnych. W ramach 
promocji Uczelni maturzyści otrzymali 5138 teczek 
na świadectwa dojrzałości.

Wizerunek Uczelni był utrwalany również poprzez 
udział w 34 targach i prezentacjach edukacyjnych, 
głównie na terenie Dolnego Śląska. 19 lutego br. Dział 
Promocji i Wydawnictw zorganizował X Legnickie 
Prezentacje Edukacyjne, które odwiedziło ponad 6000 
osób. Wzięło w nich udział 43 wystawców: 20 szkół 
ponadpodstawowych, 14 uczelni oraz 9 instytucji 
edukacyjno-szkoleniowych. Przy współpracy Działu 
odbyła się uczelniana edycja Dolnośląskiego Festi-

walu Nauki, w ramach którego były organizowane 
wykłady, pokazy oraz prelekcje popularno-naukowe 
prowadzone przez nauczycieli akademickich Uczelni. 

W minionym roku akademickim Dział Promocji 
i Wydawnictw zorganizował 8 koncertów muzycz-
nych, w tym 5 koncertów z cyklu „Witelon Jam Ses-
sion” oraz 3 koncerty z cyklu „Witelon Music Night”. 
PWSZ im. Witelona w Legnicy wydała pozycję poświę-
coną koncertom organizowanym przez Uczelnię pt. 
„Muzyczne spotkania”, która obrazuje kilkanaście lat 
działalności kulturowej, między innymi Jaworskie 
Koncerty Pokoju oraz inne wydarzenia okolicznoś-
ciowe.

Dział Promocji i Wydawnictw wsparł organiza-
cję 5 imprez sportowych. Utrwalaniu pozytywnego 
wizerunku Uczelni i prezentacji oferty edukacyjnej 
służył również udział w 19 imprezach plenerowych 
w miastach Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. 

Dział Promocji i Wydawnictw utrzymywał kon-
takty z otoczeniem poprzez wysyłkę: „Kwadransa 
Akademickiego”, materiałów reklamowych, zapro-
szeń na uroczystości akademickie, kart świątecz-
nych, informatorów i ulotek. Ponadto zajmował się 
promocją Uczelni na witrynie internetowej, profilach 
Uczelni na portalach społecznościowych: Facebook, 
Youtube, Tweeter, RadioWitelON i Wortalu Akademi-
ckim. Cyklicznie realizowana była również współpraca 
z TV Dami a także TV Regionalną.

W roku akademickim 2018/2019 wydano 4 pod-
ręczniki, 1 monografię oraz 4 numery „Zeszytów 
Naukowych” o łącznym nakładzie 1900 egzempla-
rzy. Do planu wydawniczego na 2019 rok przyjęto 
4 podręczniki, 4 monografie, 4 „Zeszyty Naukowe”. 

W 2018 roku w „Zeszytach Naukowych” opub-
likowano 81 artykułów. „Zeszyty Naukowe PWSZ 
im. Witelona w Legnicy” w 2019 roku zostały zgło-
szone do ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal 
Master List 2018, uzyskując ICV równy 77,41. Rok 
wcześniej ICV wynosił 76,42. 

Wydawnictwo zajmowało się także indeksacją 
czasopisma „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 
w Legnicy” w bazach: The Central European Journal 
of Social Science and Humanities (CEJSH), BazEkon, 
BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz 
polskiej bazy cytowań POL-index. 

Ponadto Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
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Zawodowej im. Witelona w Legnicy zajmowało 
się wydawaniem biuletynu informacyjnego PWSZ 
im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, 
„Informatora dla kandydatów na studia na rok aka-
demicki 2019/2020”, ulotek o kierunkach kształcenia 
oraz broszur o Uczelni.

W roku sprawozdawczym realizowano następujące 
inwestycje:

Termomodernizacja budynków A, C i E – zło-
żony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budyn-
ków dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy” z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś 
priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach. Po weryfikacji technicznej i formal-
nej wniosek został oceniony pozytywnie i zakwa-
lifikowany do dofinansowania. Uczelnia podpisała 
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) 
23 marca 2019 r.

W drodze przetargów nieograniczonych wybrano 
Wykonawcę i Inwestora Zastępczego. 10 czerwca 
2019 r. rozpoczęły się prace. Inwestycja realizowana 
będzie w okresie od II kwartału 2019 r. do IV kwar-
tału 2022 r. w trzech etapach: I etap – budynek A, 
II etap – budynek C, III etap – budynek E.

Farma fotowoltaiczna – prace rozpoczęły się 
w kwietniu 2018 r., a zakończenie inwestycji wraz 
z podłączeniem planowane było na grudzień 2018 r. 
Z przyczyn niezależnych od Uczelni nadal trwają prace 
polegające na przygotowaniu farmy fotowoltaicznej 
do uruchomienia. Uczelnia podpisała umowę z pod-
miotem, który będzie zajmował się prognozowaniem 
i bilansowaniem handlowym całej energii elektrycz-
nej wytworzonej na farmie i wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej OSD. 

„Rataja 20” – Została opracowana koncepcja pro-
gramowo-przestrzenna modernizacji i przebudowy 
budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy położonego przy ul. Rataja 20 
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przygotowa-
niem opisu funkcjonalno-użytkowego zmieniającego 
przeznaczenie nieruchomości. Następnym etapem 
będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.

W roku akademickim 2018/2019 wykonane zostały 
następujące prace remontowe: roboty budowlano 
malarskie pomieszczeń w budynku A, C, naprawa 
nawierzchni placu parkingowego na terenie PWSZ, 
roboty budowlano tynkarsko-malarskie oraz remon-
towe w budynku Domu Studenta – naprawa i malo-
wanie uszkodzonej elewacji frontowej (od strony 
północno-zachodniej i północno-wschodniej) oraz 
remont części łazienek, roboty budowlano sani-
tarne – wymiana uszkodzonej instalacji kanaliza-
cji przy budynku E, roboty budowlano-dekarskie 
w budynku B – wymiana i wzmocnienie uszkodzonych, 
spróchniałych elementów konstrukcji dachu wraz 
z uzupełnieniem papy, deskowanie.

Do kluczowych postępowań w sprawie o udzielenie 
zamówienia publicznego z punktu widzenia działal-
ności oraz rozwoju Uczelni zaliczyć należy wyłonie-
nie wykonawców na: termomodernizację budynków 
Uczelni, doposażenie laboratoriów i pracowni, ochronę 
mienia PWSZ im. Witelona w Legnicy, sprzątanie 
pomieszczeń wewnętrznych w budynkach należących 
do Uczelni, zakup sprzętu komputerowego.

Łączna wartość umów zawartych w wyniku prze-
prowadzonych postępowań wyniosła ponad 18 mln zł. 
Wszystkie środki wydatkowane były zgodnie z pla-
nem rzeczowo-finansowym w sposób celowy oraz 
racjonalny. 

Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w roku 
sprawozdawczym przez Sekcję ds. Informatyzacji nale-
żały: zakup i instalacja 38 nowych zestawów kompu-
terowych w salach C313 i C314 w ramach zadania 
„Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym 
w publicznych uczelniach zawodowych”, zakup i insta-
lacja 8 monitorów interaktywnych 65” w salach ćwi-
czeniowych w budynku A, modernizacja wyposażenia 
multimedialnego w sali wykładowej E3 – wymiana 
projektora i ekranu.

Sekcja ds. Ewidencji i Inwentaryzacji wykonała 
zadania w zakresie: gospodarki majątkiem, ewiden-
cjonowaniem składników majątku PWSZ im. Witelona 
w Legnicy i inwentaryzacji. Zadania powyższe zostały 
zrealizowane w ramach obowiązujących przepisów 
prawa, a majątek Uczelni podlegał ciągłej kontroli. 
Przeprowadzone zostały spisy zdawczo-odbiorcze, 
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doraźne i kontrolne.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono wyma-

gane przepisami prawa szkolenia z zakresu BHP, 
ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych. Prowa-
dzono kontrole stanowisk pracy, przeglądy budynków 
oraz terenów zarządzanych przez Uczelnię. Wyposa-
żono sale wykładowe i ćwiczeniowe w apteczki pierw-
szej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwszej 
pomocy. Uaktualniono ocenę ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy nauczycieli akademickich. 
Organizowano posiedzenia Uczelnianej Komisji BHP. 
Współdziałano ze służbą zdrowia w zakresie profi-
laktyki zdrowotnej pracowników, Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej, Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczną w zakresie higieny pracy oraz Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w realizacji zadań 
obronnych. 

W roku akademickim 2018/2019 zgłoszono 1 wypa-
dek studenta w czasie zajęć prowadzonych poza tere-
nem Uczelni oraz 1 wypadek pracownika w czasie 
wykonywania pracy. Wypadki zostały odpowiednio 
zbadane i udokumentowane.

W okresie sprawozdawczym dwie kontrole prze-
prowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna. Obejmowały one ocenę stanu sanitarnego 
Uczelni oraz realizację wymogów w zakresie stosowa-
nia czynników biologicznych, substancji chemicznych 
i ich mieszanin. 

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej prowa-
dzano kontrole przestrzegania terminów konserwacji 
urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, przestrzega-
nia zakazu używania otwartego ognia w miejscach 
niedozwolonych, składowania materiałów palnych 
oraz utrzymywania stałej drożności i odpowiedniego 
oznakowania dróg ewakuacyjnych. Zaktualizowano 
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku D 
oraz zorganizowano i przeprowadzono praktyczne ćwi-
czenia ewakuacyjne ze wszystkich budynków Uczelni. 

W okresie sprawozdawczym trzy kontrole w Uczelni 
przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna. Kontrolo-
wano budynek A, budynek C oraz Dom Studenta. 
Zakres przedmiotowy kontroli obejmował przestrze-
ganie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy przepisów przeciwpożarowych 
oraz rozpoznanie możliwości i warunków prowadze-
nia działań ratowniczych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej. Po zakończonych kontrolach nie 
wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Wykonano zadania z dziedziny obronności i zarzą-
dzania kryzysowego. Na bieżąco aktualizowano plany 
i procedury reagowania. Opracowano i przesłano 
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
informację dotyczącą pozamilitarnych przygotowań 
obronnych prowadzonych przez Uczelnię w roku 
2018. Przeprowadzono szkolenie kadry kierowniczej 
w zakresie realizacji wybranych zadań operacyjnych 
oraz prowadzenia ewakuacji osób i mienia. W ramach 
kompleksowych ćwiczeń organizowanych przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kryptoni-
mem „MAGISTER 2018” przeprowadzono praktyczny 
trening uruchamiania i pracy Stałego Dyżuru oraz 

przećwiczono procedury reagowania na zagrożenia. 
W dniu 24 maja 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 68 
Prezesa Rady Ministrów, wytycznymi Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i decyzją Rektora uru-
chomiono na terenie Uczelni procedury obowiązujące 
po wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP. 

Zakres działalności Biura Kontrolingu w roku 
akademickim 2018/2019 obejmował zadania zwią-
zane z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni w zakresie 
Kontroli Zarządczej oraz Kontrolingu. 

W minionym roku akademickim zadania Biura 
Kontrolingu w ramach Kontroli Zarządczej były 
nakierowane na gromadzenie informacji na temat 
funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Uczelni oraz 
sprawdzania zgodności obowiązujących w Uczelni 
wewnętrznych procedur z ustalonymi w tym zakre-
sie standardami. W celu weryfikacji procedur aktu-
alizowano „Wykaz wewnętrznych aktów prawnych/
procedur, składających się na Kontrolę Zarządczą 
w Uczelni”. Zebrane informacje posłużyły do przepro-
wadzenia samooceny Kontroli Zarządczej w Uczelni, 
która była podstawą do złożenia przez Rektora oświad-
czenia o stanie Kontroli Zarządczej w Uczelni za rok 
2018. Podpisane przez Rektora oświadczenie zostało 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zadania Biura w zakresie kontrolingu skupiają się 
na analizie informacji z różnych obszarów funkcjono-
wania Uczelni, zarówno finansów, jak i wykorzystania 
zasobów. Analizy ekonomiczne sporządzane okresowo 
na życzenie jednostek organizacyjnych Uczelni są 
podstawą do odejmowania decyzji w zakresie pro-
cedur, jakimi należy się posłużyć przy zawieraniu 
umów oraz realizacji projektów. 

Oprócz realizowania zadań kontrolingu oraz wypeł-
niania standardów w zakresie Kontroli Zarządczej, 
Biuro Kontrolingu w minionym roku akademickim 
współuczestniczyło w opracowaniu „Analizy strate-
gicznej atrakcyjności oferty dydaktycznej Uczelni” 
oraz realizowało zadania związane z formowanie stra-
tegii rozwoju Uczelni na lata 2020  –  2024. 

Na dzień 2 lipca 2019 r. Klub Uczelniany AZS PWSZ 
im. Witelona w Legnicy liczył 45 członków. W Klubie 
działają sekcje: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, 
piłka nożna mężczyzn (futsal) i strzelectwo.

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Trój-
boju Siłowym Klasycznym w Katowicach Sebastian 
Sądej, student kierunku Informatyka, zdobył złoty 
medal, obronił tytuł Mistrza Polski, poprawiając 
swój poprzedni wynik o 10 kg. W lipcu wystartował 
w Uniwersyteckim Pucharze Świata w Estonii. W XXI 
Mistrzostwach Świata w Taekwon-do w bawarskim 
Inzell brązowy medal zdobyła Kamila Kolanowska 
(studentka kierunku Fizjoterapia).

W ramach upowszechniania sportu akademickiego 
Klub Uczelniany AZS współorganizował wraz z Samo-
rządem Studenckim Sportowe Juwenalia w piłce siat-
kowej kobiet i mężczyzn oraz futsalu. W imprezach 
uczestniczyło ponad 150 osób.

Działalność finansowa Uczelni w 2018 r. pro-
wadzona była z zastosowaniem przepisów ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepi-



nane koszty podstawowej działalności operacyjnej 
w poszczególnych pozycjach wykazują niewielkie róż-
nice w stosunku do planowanych kwot.

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i dok-
torantów, na początek roku wynoszący 838 tys. zł, 
został zwiększony o kwotę 4632 tys. zł. W kwocie 
tej ujęto: dotację w wysokości 3886 tys. zł, opłaty 
za korzystanie z Domu Studenta w wysokości 681 tys. 
zł oraz pozostałe przychody w wysokości 65 tys. zł. 
Wydatkowano kwotę 4398 tys. zł, w tym na stypendia 
i zapomogi dla studentów w wysokości 3498 tys. zł, 
na utrzymanie Domu Studenta w wysokości 902 tys. 
zł oraz 2 tys. zł na koszty związane z przyznawaniem 
i wypłacaniem stypendiów i zapomóg. Stan funduszu 
na koniec roku wyniósł 1072 tys. zł.

Fundusz zasadniczy, na początek roku wynoszący 
110 111 tys. zł, został zwiększony o kwotę 2704 tys. 
zł, tj. o wartość zysku z ubiegłego roku. Zmniejsze-
nie funduszu w wysokości 2504 tys. zł nastąpiło 
w wyniku rocznego umorzenia budynków. Stan fun-
duszu zasadniczego na koniec roku to kwota 110 312 
tys. zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na począ-
tek 2018 r. wynosił 382 tys. zł. W ciągu roku został 
zwiększony o kwotę 1009 tys. zł, w tym o odpis 
w wysokości 938 tys. zł. Na działalność socjalną 
wydatkowano kwotę 1166 tys. zł. Stan funduszu 
na koniec roku to kwota 326 tys. zł, z czego 305 
tys. zł to należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w poszczególnych 
grupach stanowisk różni się od planu, co wynika 
z dostosowania liczby etatów do liczby studentów. 
Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 255,0 
etatu, w tym: nauczycieli akademickich 163,6 etatu, 
w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi 91,4 etatu. Wynagrodzenie w grupie 
nauczycieli akademickich wyniosło 11 135 tys. zł, 
a pracowników niebędących nauczycielami akade-
mickimi 6706 tys. zł.

Na bieżące remonty i konserwację budynków 
Uczelni wydatkowano kwotę 390 tys. zł.

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 5256 
tys. zł, w tym na: środki trwałe w budowie 4787 tys. 
zł, tj. budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z syste-
mem zarządzania – 2788 tys. zł; budowę sieci świat-
łowodowej – I etap – 48 tys. zł; termomodernizację 
budynków A, C i E – 12 tys. zł; Program Rozwojowy 
kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy 
(CSM) – 1939 tys. zł; urządzenia techniczne i inne 
środki trwałe – 496 tys. zł. Zakupy dotyczyły wymiany 
wyeksploatowanych środków trwałych, wyposażenia 
sal dydaktycznych i biur.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” wspólnie z Uczelnią w roku 
akademickim 2016/2017 prowadziło kilka rodzajów 
działalności: w ramach „Programu Wolontariatu” 
zakupiło pianino elektroniczne dla Dorohobyckiego 
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 

sami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym. 

Za rok 2018 sporządzono sprawozdanie finansowe 
składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finan-
sowego, bilansu, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę: 122  579 tys. zł, rachunku zysków 
i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie: 1765 
tys. zł, zestawienia zmian w kapitale własnym, które 
wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 
200 tys. zł, rachunku przepływów pieniężnych, który 
wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
o kwotę: 3604 tys. zł, dodatkowych informacji i objaś-
nień. 

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez 
firmę AUDIT CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie 
finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., 
jak również wynik finansowy za 2018 r., zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachun-
kowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowo-
ści. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest 
zgodne co do treści i formy z obowiązującymi prze-
pisami prawa i postanowieniami Statutu. 

Uchwałą Nr VI/178 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
14 maja 2019 r. sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
zostało zatwierdzone.

Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym 
za 2018 r. wynika, iż: aktywa trwałe stanowią 79,7% 
całego majątku; widoczny jest wzrost bilansowej war-
tości rzeczowych aktywów trwałych, który w sto-
sunku do 2017 r. wynosi 2095 tys. zł; w grupie 
majątku obrotowego odnotowano spadek o 1048 tys.
zł (do roku 2017), który obejmuje głównie spadek 
środków pieniężnych; w pasywach bilansu w porów-
naniu do 2017 r. nastąpił wzrost kapitałów własnych 
o ponad 200 tys. zł. W związku z powyższym udział 
kapitałów własnych w finansowaniu majątku Uczelni 
na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 90% w stosunku 
do ogólnej sumy aktywów; w stosunku do ubiegłego 
roku nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych 
o 2203 tys. zł oraz zmniejszenie rozliczeń między-
okresowych o 838 tys. zł.

Rachunek zysków i strat wykazuje: przychody 
uzyskane w 2018 r. 36 870 tys. zł, w tym: przychody 
z działalności podstawowej 36 025 tys. zł, pozostałe 
przychody operacyjne 515 tys. zł, przychody finan-
sowe 329 tys. zł. Koszty poniesione w 2018 r. 35 105 
tys. zł, w tym: koszty działalności operacyjnej (dydak-
tycznej) 34 743 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 
357 tys. zł, koszty finansowe 4 tys. zł. Wynik finan-
sowy – zysk 1765 tys. zł.

 W 2018 roku przychody z działalności operacyjnej 
zrealizowano w wysokości 36 962 tys. zł, w kwocie tej 
dotacja na działalność dydaktyczną wyniosła 27 275 
tys. zł. Przychody operacyjne zrealizowano w 93,6%.

Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 
35 523 tys. zł, tj. 93,3% planowanych kosztów. Wyko-
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„Odrodzenie” na Ukrainie, a dzięki dofinansowa-
niu z Fundacji Edukacja dla Demokracji Program 
RITA możliwy był udział w seminarium roboczym 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu 
i uroczystej inauguracji roku akademickiego; reali-
zowało umowę o współpracy z PWSZ im. Witelona 
w Legnicy w zakresie wydawania, dystrybucji oraz 
sprzedaży skryptów, podręczników i innych wydaw-
nictw. W roku akademickim 2018/2019 zrealizowało 8 
publikacji z serii wydawniczej, 2 publikacje dziełowe 
oraz wydało 12 numerów periodyku „Kwadrans Aka-
demicki. Biuletyn Informacyjny PWSZ im. Witelona 
w Legnicy”; we współpracy z PWSZ im. Witelona 
w Legnicy zorganizowało konferencję Popularno-
Naukową „Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie 
światowej”; przeprowadziło szkolenie „Funkcjonowa-
nie osób z niepełnosprawnością na Wyższej Uczelni”, 
a także nieodpłatny kurs języka japońskiego dla 
studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz ucz-
niów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego; 
we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy przy-
gotowało dokumentację Technikum Akademickiego 
kształcącego na kierunkach: technik informatyk, 
technik energetyk i technik automatyk. Technikum, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty, 
zostało ujęte w rejestrze szkół i placówek jako szkoła 
niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, 
z pięcioletnim tokiem nauczania.

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło punkt obsługi 
studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy 
prac dyplomowych, obsługiwało szatnie w budyn-
kach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów 
zewnętrznych PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz 
prowadziło uczelniany parking.

24 czerwca 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy po raz dzie-
wiąty została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia 
Liderów 2019”. Podczas gali Uczelnia otrzymała także 
wyróżnienie Primus, które przyznano za uzyskanie 
w procedurze certyfikacji najwyższej liczby punktów 
rankingowych. 

W trakcie inauguracji roku akademickiego 
2018/2019 Doradca Społeczny Wicepremiera, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława 
Gowina – Sergiusz Kmiecik przekazał Uczelni sym-
boliczny czek na 27 061 000 zł w obligacjach skar-
bowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne. 
W dniu 6 kwietnia 2019 r. w ramach projektu 
Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości Uczelnia 
otrzymała milion złotych na podniesienie jakości 
kształcenia. Symboliczny czek przekazał władzom 
Uczelni Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosław Gowin w siedzibie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Czek był uznaniem dla najlepszych publicznych 
uczelni zawodowych. 
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 17 października 2019 roku odbyła się Inau-
guracja Roku Szkolnego 2019/2020 w Akademickim 
Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Akademickim 
w Legnicy. Co prawda zajęcia szkolne rozpoczęły się 
we wrześniu, ale dopiero podczas tej uroczystości 
uczniowie klas pierwszych złożyli oficjalne ślubowanie 
oraz zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między 
innymi Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. 
dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Kanclerz PWSZ im. 
Witelona w Legnicy mgr Robert Burba, Prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka” mgr Jerzy Stefa-
niak, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej dr Monika Wierzbicka, Prodziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr inż. Ewa 
Walczak-Chajec, Dyrektor Biblioteki Agnieszka Koza, 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademi-
cka” mgr Mirosław Zaguła. Uroczystość swoją obec-
nością zaszczycili także Dyrektor Produkcji w ELSUR 
sp. z o.o. Andrzej Boczoń, były Dyrektor V Liceum 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

i Technikum Akademickiego
Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy 
Edward Dobosz oraz Prezes Zarządu ZAKOR Sp. z o.o. 
Piotr Zanto. Oczywiście nie zabrakło nauczycieli obu 
szkół, rodziców oraz uczniów.

We wstępie głos zabrał Dyrektor Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Wędzina, który 
podkreślił ważną rolę otoczenia Szkoły we wspieraniu 
jej rozwoju. Podzielił się również z zebranymi planami 
na przyszłość, dotyczącymi budowy Zespołu Szkół 
Akademickich i umocnienia pozycji Szkoły w regio-
nie. Następnie głos zabrał Dyrektor Technikum Kry-
stian Sadowski. W swoim wystąpieniu powiedział, 
że cieszy się ze słuszności decyzji o uruchomieniu 
Technikum, a pierwszy nabór jest tego doskonałym 
potwierdzeniem. 

Następnie obaj dyrektorzy oraz Jego Magnificen-
cja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard 
K. Pisarski dokonali immatrykulacji uczniów pierw-
szych klas, czyli przyjęcia ich w poczet społeczności 
szkolnej.

Rektor w swoim wystąpieniu pogratulował nowym 
uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum Akademickiego korzystnego wyboru 
kolejnego etapu edukacji oraz zapewnił, że Uczelnia 
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będzie cały czas wspierać obie Szkoły w ich rozwoju 
i zapewni jak najlepszą jakość przekazywanej wiedzy.

Również Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akade-
micka” mgr Jerzy Stefaniak pogratulował uczniom 
doskonałego wyboru szkół i prosił, by ten czas wyko-
rzystali jak najlepiej.

Po tym wydarzeniu uczniowie obu Szkół zapre-
zentowali swoje możliwości artystyczne.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące wyróżnia 
między innymi rozszerzona ilość nauczanych języ-
ków obcych, zajęcia dodatkowe oraz indywidualne 
podejście do ucznia. ALO to też możliwość realizo-
wania swoich pasji i zamiłowań. Dodatkowymi atu-
tami szkoły jest także nowoczesna baza dydaktyczna 
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy 
edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa

Technikum Akademickie zostało zarejestrowane 
w październiku 2018 r., a rozpoczęło działalność 
we wrześniu 2019 roku. Technikum Akademickie 
w Legnicy nastawione jest na współpracę z przemy-
słem, co wiążę się między innymi z powstawaniem 
klas patronackich. Szkoła rozpoczęła działalność, 
kształcąc w zawodach technik automatyk oraz tech-
nik informatyk. Ze względu na oferowane kierunki, 
bazę dydaktyczną, kadrę nauczycielską oraz współ-
pracę z największymi firmami regionu i kraju cieszy 
się dużym zainteresowaniem potencjalnych uczniów 
i ich rodziców. Praktyki zawodowe uczniowie Techni-
kum odbywać będą w największych firmach regionu, 
między innymi w firmach działających na terenie 
LSSE. Zajęcia w Technikum odbywają się na tere-

nie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Absolwenci technikum po 
zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować 
edukację 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.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla stu-
dentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjo-
terapeutą w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego, 
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem, 
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:
• psycholog – mgr Józefa Szczepankowska – w każdy wtorek, w terminie od 15 

października 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00; 
• pedagog-socjoterapeuta – mgr Tomasz Kwoka – w każdy czwartek w terminie 

od 10 października 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju nr 15 w budynku D.

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu 
należy skontaktować się z Biurem dla Osób Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, 
tel. 76 723 22 24.

Terminy bezpłatnych konsultacji 
z psychologiem 

i pedagogiem-socjoterapeutą
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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 Wielkiego 
w Bydgoszczy, Ukraińskie Stowarzyszenie Badań 
Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka” to organizatorzy II Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej na temat „Prawno
-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI 
wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”, która 
odbyła się w dniach 28 – 29 października 2019 
roku w Państwowym Pedagogicznym Uniwersy-
tecie im. Iwana Franki w Drohobyczu. Konfe-
rencja dotyczyła ważnej społecznie problematyki 
koniecznych przemian w procesie wychowania 
dzieci oraz młodzieży w związku z wyzwaniami 
obecnego wieku.

Konferencja obejmowała szeroki zakres tema-
tyczny. Wśród problematyki odnoszącej się 
do prawnych aspektów w procesie wychowania 
znalazły się zagadnienia pedagogiki prawa, socja-
lizacji prawnej, odpowiedniego zabezpieczenia 
praw dziecka, regulacji prawnych gwarantują-
cych bezpieczeństwo dziecka i odpowiedni byt 
socjalny. 

Społeczny aspekt zagadnienia obejmował 
głównie zagrożenia dla wychowania dziecka zwią-
zane z intensywnymi zmianami społecznymi oraz 
działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa, natomiast filozoficzno
-prawny kontekst dotyczył wychowania do war-
tości tak niezbędnych dla prawidłowego rozwoju 
społecznego.

Celem konferencji było 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 

konferencje, sympozja, 
seminaria

Prawno-społeczne aspekty wychowania 
w dobie XXI wieku. 

Zagrożenia, nadzieje, wyzwania

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 środowisku 
wzrastania dziecka.

Zróżnicowana tematycznie problematyka pod-
jęta podczas dyskusji w obradach plenarnych, 
jak i w sesjach dyskusyjnych, stworzyła szansę 
na wymianę informacji, upowszechnienie wyników 
badań oraz wielowymiarową współpracę pomię-
dzy krajowymi i zagranicznymi pracownikami 
naukowymi. 

Konferencja miała interdyscyplinarny cha-
rakter. Zaproszenie do udziału w niej skiero-
wano do wszystkich zainteresowanych badaczy 
i praktyków reprezentujących różne dyscypliny 
naukowe, którzy podejmują trud wychowania 
nowych pokoleń oraz ich edukację i angażują 
się w działania kreujące w społeczeństwie 
poruszane zagadnienia. Znalazła ona również 
swoich odbiorców wśród decydentów odpowie-
dzialnych za kształtowanie polityki oświatowo- 
-wychowawczej i bezpieczeństwa oraz studentów 
wielu kierunków. Spotkanie ludzi świata nauki 
i praktyki oraz osób reprezentujących pokole-
nie dojrzałe, bogate w doświadczenia zawodowe 
z młodzieżą stojącą u progu wyboru drogi życio-
wej i zawodowej stworzyło płaszczyznę do wspól-
nej dyskusji, pogłębienia i upowszechnienia 
wiedzy wśród uczestników na temat zagrożeń 
i sposobów udzielania pomocy, a także podej-
mowania wielowymiarowych działań na rzecz 
zapobiegania wszelkim zjawiskom prowadzącym 
do poczucia braku bezpieczeństwa w różnych 
aspektach oraz promowania pozytywnych war-
tości w wychowaniu dzieci i młodzieży. 
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W poprzednim wydaniu „Kwadransa Akademi-
ckiego” przedstawiliśmy pierwszą część obowiązują-
cego od 1 października 2019 r. nowego regulaminu 
studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Poniżej prezentujemy pozo-
stałe zapisy tego dokumentu.

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowa-
niem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo 
dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wie-
dzę i umiejętności studenta związane ze studiami 
na danym kierunku i poziomie oraz umiejętność samo-
dzielnego analizowania i wnioskowania.

Praca dyplomowa jako dzieło stanowi opracowanie 
w formie pisemnej, zgodne z ustalonym tematem, 
które może być dodatkowo uzupełnione o: wykonane 
modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje, 
próbki technologiczne, programy komputerowe itp., 
stanowiące integralną część pracy dyplomowej. 

Szczegółowe zasady przygotowania pracy dyplo-
mowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 
określa rektor.

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, 
posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. 

Na kierunku Pielęgniarstwo promotorem pracy 
licencjackiej (kazuistycznej) może być nauczyciel aka-
demicki posiadający tytuł zawodowy magistra pielęg-
niarstwa i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zasady zapisu do poszczególnych grup seminaryj-
nych ustala dziekan i podaje do wiadomości studentom 
najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć 
dydaktycznych z modułu seminarium.

Za zgodą dziekana student może zmienić promo-
tora, pod warunkiem że nie wydłuża to terminu zło-
żenia pracy dyplomowej.

Zmiana promotora może nastąpić z urzędu, w przy-
padku wystąpienia ważnych okoliczności. W takim 
przypadku nowego promotora wyznacza dziekan.

Sprawy sporne pomiędzy promotorem a studentem 
rozstrzyga dziekan.

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony 
ze studentem nie później niż na dwa semestry przed 
ukończeniem studiów.

Promotorzy mają obowiązek przedłożenia tematów 
prac dyplomowych dziekanowi w terminie określonym.

Student ma możliwość przygotowania pracy dyplo-
mowej w języku obcym, jeżeli otrzyma zgodę dzie-
kana. Dziekan, który wyraża zgodę na napisanie pracy 
w języku obcym, wyznacza jednocześnie promotora. 
Zdanie pierwsze nie ma zastosowania wobec studen-
tów kierunku Filologia, którzy są zobowiązani do napi-
sania pracy dyplomowej w języku obcym zgodnym 
ze studiowaną specjalnością.

Praca napisana w języku obcym musi zawierać 
tytuł i streszczenie w języku polskim.

Student zobowiązany jest złożyć w dziekana-
cie pracę dyplomową w następujących terminach: 

Regulamin studiów w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy (część II)

pierwszy termin: do dnia 31 maja – w przypadku 
zakończenia studiów w semestrze letnim lub do dnia 
28 lutego – w przypadku zakończenia studiów w seme-
strze zimowym; drugi termin: do dnia 30 września 
– w przypadku zakończenia studiów w semestrze let-
nim lub do dnia 31 maja – w przypadku zakończenia 
studiów w semestrze zimowym.

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ter-
minie, zostaje skreślony z listy studentów.

Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezło-
żenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 
bądź nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego ma 
prawo wznowić studia z zastrzeżeniem, że wznowienie 
z tego tytułu może nastąpić w terminie dwunastu 
miesięcy, licząc od dat wskazanych powyżej.

Wznowienie następuje na czas niezbędny do zło-
żenia pracy i egzaminu dyplomowego.

Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz 
jeden recenzent powołany przez dziekana spośród 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 

Recenzentem pracy licencjackiej na kierunku Pie-
lęgniarstwo może być nauczyciel akademicki posiada-
jący tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedosta-
teczna, decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu 
dyplomowego podejmuje dziekan, który zasięga opinii 
drugiego recenzenta. W tym przypadku dziekan ustala 
ostateczną ocenę pracy dyplomowej. W razie otrzy-
mania od drugiego recenzenta oceny niedostatecznej 
student może ubiegać się o powtarzanie ostatniego 
semestru studiów lub zostaje skreślony z listy stu-
dentów.

Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się oceny 
określone powyżej.

Recenzje pracy dyplomowej są jawne.
Uczelnia sprawdza pracę dyplomową przed egza-

minem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomo-
wego jest: uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów 
przewidzianych w programie studiów oraz zgroma-
dzenie odpowiedniej liczby punktów ECTS, a także 
uzyskanie z pracy dyplomowej ocen co najmniej dosta-
tecznych. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją 
w składzie: przewodniczący, promotor i członek komi-
sji. W przypadku nieobecności osoby zaplanowanej 
do komisji dziekan może wyznaczyć zastępstwo. 

Członkiem komisji egzaminu dyplomowego jest 
nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień 
naukowy doktora. 

Członkiem komisji egzaminu licencjackiego na kie-
runku Pielęgniarstwo jest nauczyciel akademicki posia-
dający co najmniej stopień naukowy doktora nauk 
medycznych lub tytuł zawodowy magistra pielęg-
niarstwa i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. 
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Przynajmniej jeden z członków komisji przeprowadza-
jącej egzamin teoretyczny musi posiadać co najmniej 
stopień naukowy doktora.

Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego 
jest dziekan, prodziekan lub osoba przez niego wyzna-
czona. 

Skład komisji wyznacza dziekan.
Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie 

nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia 
pracy dyplomowej. Termin egzaminu ustala dziekan.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym 
i odbywa się w języku, w którym napisana została 
praca dyplomowa.

Na egzaminie student, odpowiadając na pytania 
członków komisji, powinien wykazać się osiągnięciem 
wszystkich efektów uczenia się założonych w progra-
mie studiów studiowanego kierunku oraz znajomością 
problematyki objętej pracą dyplomową.

Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację tez 
pracy dyplomowej oraz sprawdzenie osiągniętych 
efektów uczenia się z zakresu kierunku i specjalno-
ści studiów.

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja 
ustala końcową ocenę egzaminu dyplomowego.

Treść pracy dyplomowej jest wprowadzana do repo-
zytorium pisemnych prac dyplomowych niezwłocznie 
po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego.

Na kierunkach Fizjoterapia, Pielęgniarstwo 
i Ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa 
się z dwóch części, podlegających odrębnym kryte-
riom oceniania: egzaminu praktycznego i egzaminu 
teoretycznego.

Egzamin praktyczny przeprowadza komisja, w skład 
której wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający 
kierunkowe wykształcenie zawodowe.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycz-
nego jest uprzednie złożenie egzaminu praktycznego 
z wynikiem pozytywnym.

W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalo-
nym terminie z przyczyn usprawiedliwionych dziekan 
wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego. Uspra-
wiedliwienie student jest zobowiązany przedstawić 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni 
od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej udział 
w egzaminie.

Brak usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie 
dyplomowym jest równoznaczny z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej. 

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego 
oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego 
egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych dziekan wyznacza drugi termin egza-
minu jako ostateczny, nie wcześniej niż 30 dni, licząc 
od poprzedniego terminu obrony.

W przypadku gdy w drugim terminie student 
nie przystąpi do egzaminu dyplomowego lub uzyska 
z niego ocenę niedostateczną, zostaje skreślony z listy 
studentów.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu 
dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 
W przypadku kierunku Fizjoterapia datą ukończenia 
studiów jest data zaliczenia ostatniej wymaganej pro-
gramem studiów praktyki.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów 
są: średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich modu-
łów uzyskanych w całym okresie kształcenia (łącz-
nie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych; w przy-
padku zrealizowania zajęć w formie przedmiotów bierze 
się pod uwagę oceny z zaliczeń i egzaminów; ocena 
pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego.

Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 oceny 
średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich modułów 
uzyskanych w całym okresie kształcenia wymienionej 
oraz 0,2 ocen pracy dyplomowej i egzaminu dyplo-
mowego. 

W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się 
ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny 
zgodnie z zasadą: do 3,24 – dostateczny (3), 3,25 – 3,74 – 
dostateczny plus (3,5), 3,75 – 4,24 – dobry (4), 4,25 – 4,74 
– dobry plus (4,5), od 4,75 – bardzo dobry (5).

Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu 
do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach 
wpisuje się ostateczny wynik studiów, obliczany jak 
powyżej.

Student przed otrzymaniem dyplomu powinien 
uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

We wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla 
innych organów Uczelni oraz w indywidualnych spra-
wach związanych z tokiem studiów, a nieuregulowa-
nych w niniejszym regulaminie lub zastrzeżonych dla 
rektora, decyzje podejmuje dziekan.

Od rozstrzygnięć dziekana przysługuje odwołanie 
do rektora. Odwołanie powinno być złożone na piś-
mie, za pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni 
od uzyskania informacji o podjętym rozstrzygnięciu.

Postanowienia te nie dotyczą sytuacji podpisania 
przez dziekana decyzji z upoważnienia rektora oraz 
decyzji rektora. W takim przypadku zastosowanie mają 
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja rektora w postępowaniu odwoławczym 
jest ostateczna.

Studentom, którzy w roku akademickim 2018/2019 
studiowali na ostatnim roku i do dnia wejścia w życie 
niniejszego regulaminu nie złożą pracy dyplomowej, 
wyznacza się ostateczny termin jej złożenia do dnia 
30 listopada 2019 r. Niezłożenie pracy w wyznaczo-
nym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy 
studentów.

Urlopy udzielone na zasadach poprzednio obowią-
zującego regulaminu studiów trwają do chwili ich 
zakończenia. Wnioski o udzielenie urlopu od roku 
2019/2020 będą rozpatrywane na zasadach niniejszego 
regulaminu.

Zgody na indywidualną organizację zajęć oraz indy-
widualny program i plan studiów, udzielone studentom 
na zasadach poprzednio obowiązującego regulaminu, 
wygasają z dniem 30 września 2019 r.

Zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 
2018/2019 dokonuje rektor.

Postępowania administracyjne niezakończone 
w chwili wejścia w życie niniejszego regulaminu 
są kontynuowane na dotychczasowych zasadach, 
z zastrzeżeniem, że decyzje wydaje rektor.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 paździer-
nika 2019 roku.
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W Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny, w dniach 
10  –13 października 2019 r. rozegrane zostały XXXIV 
Mistrzostwa Europy w Taekwon-do. W klasyfikacji 
generalnej triumfowała Polska. Zawodnicy Legni-
ckiego Klubu Taekwon-do mieli ogromny udział 
w sukcesie naszej reprezentacji. 

Polska reprezentacja wywalczyła w sumie 
42 medale. Polska (10 złotych medali, 13 srebrnych, 
19 brązowych) wyprzedziła rzutem na taśmę Norwegię 
(9 – 6 – 8). Kolejne miejsce zajęły: Rumunia (9 – 5 – 13), 
Rosja (6 – 7 – 12) i Irlandia (6 – 6 – 8). 

Legniczanie w Sarajewie zaliczyli najlepszy w histo-
rii występ w mistrzostwach Europy. Do reprezentacji 
na bośniacki czempionat zostało powołanych 8 zawod-
ników LKT Legnica. Łącznie w turnieju indywidual-
nym i drużynowym legniccy sportowcy zgromadzili 
aż 14 medali.

Na matach w Hali Skenderija rywalizowało 680 
zawodników i zawodniczek z 30 krajów. O medale 
i jak najwyższe lokaty dla Polski walczyła najlicz-
niejsza w historii reprezentacja Legnickiego Klubu 
Taekwon-do w składzie: Maciej Żuk, Magdalena Kisiel, 
Wioletta Hanisch, Kamila Kolanowska, Paweł Woź-
niak, Monika Kowalczyk, Wiktoria Miądzel, Maciej 
Blicharski.

W turnieju seniorów do strefy medalowej dotarli:
 − Maciej Żuk, który zdobył w Sarajewie srebro 

w drużynowych walkach i testach siły oraz brąz 
w drużynowych układach. W walkach indywi-
dualnych w kat. do 70 kg. sklasyfikowany został 
na miejscach 5 – 8. Obrońca tytułu mistrza Europy 
w ćwierćfinale musiał uznać wyższość reprezen-
tanta Finlandii.

 − Magdalena Kisiel wywalczyła brązowy medal 
w walkach do 56 kg oraz dwa srebrne w drużyno-
wych walkach i testach siły.

 − Wioletta Hanisch zdobyła srebro w walkach pow. 
75 kg i srebro w drużynowych testach. 

Legniczanie na Bałkanach
 − Kamila Kolanowska wraca z brązowym medalem 

w walkach pow. 75 kg.
Na podium stawali również legniccy juniorzy. 

 − Monika Kowalczyk została brązową medalistką 
w walkach do 65 kg. Wywalczyła też złoty medal 
w drużynowych walkach i technikach specjalnych.

 − Paweł Woźniak po pięciu wygranych pojedynkach 
wrócił ze srebrem w walkach do 68 kg.

 − Wiktoria Miądzel wywalczyła złoty medal w wal-
kach drużynowych.
Warto podkreślić, że obie juniorki – Monika i Wik-

toria – miały olbrzymi udział w wywalczeniu tytułu 
drużynowych Mistrzyń Europy w walkach. Był to 
jedyny złoty medal w konkurencji walk wywalczony 
przez Polki w obu kategoriach wiekowych.

Poziom minionych mistrzostw jak również ilość 
startujących zawodników z aż 30 krajów pozwala 
jednoznacznie ocenić start legnickich sportowców 
jako największy klubowy sukces w dotychczasowej 
ponad dwudziestodwuletniej historii LKT Legnica.

Udział polskiej ekipy w mistrzostwach starego 
kontynentu tradycyjnie współfinansowany był przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz możliwy 
był dzięki wsparciu wielu instytucji i sponsorów. 
Start w Sarajewie z orzełkiem na piersi aż ósemki 
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zawodników z Legnickiego Klubu Taekwon-do to 
olbrzymi sukces, który udało się osiągnąć dzięki 
wieloletniemu wsparciu działalności szkoleniowej 
klubu ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź 
i Urzędu Miasta Legnicy.

Warto zaznaczyć, że aż dwie reprezentantki studiują 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Kamila Kolanowska 
jest studentką drugiego roku na kierunku Fizjoterapia 
i pierwszego roku na kierunku Coaching zdrowego 
stylu życia, a Wioletta Hanisch jest studentką pierw-
szego roku na kierunku Prawo i pierwszego roku 
na kierunku Coaching zdrowego stylu życia.

Trenerem męskiej reprezentacji jest legniczanin 
Łukasz Stawarz, na co dzień szkoleniowiec Legni-
ckiego Klubu Taekwon-do i nauczyciel akademicki 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. W Sarajewie kadrę prowadził razem z Mar-
cinem Wołoszem z Gdańska.
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