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2 w obiektywie

W dniu 19 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 7 w Legnicy rozegrany został 
Gwiazdkowy Turniej Taekwon-do zorga-
nizowany przez Legnicki Klub Taekwon- 
-do. Zawody zgromadziły kilkuset uczest-
ników, w tym ponad 100 najmłodszych 
adeptów koreańskiej sztuki walki. Tym 
razem 30 najbardziej doświadczonych 
sportowców LKT Legnica z reprezentan-
tami Polski na czele wcieliło się w rolę 
sędziów, którzy oceniali zmagania swoich 
najmłodszych kolegów. 

Wszyscy startujący z podziałem 
na grupy wiekowe i poziomem zaawanso-
wania rywalizowali o medale w następują-
cych konkurencjach: układów formalnych, 
technikach specjalnych, sprawnościowy 
tor przeszkód, dubaldasgseong dollyo- 
-chagi – największej ilości kopnięć w cza-
sie dziesięciu sekund na stacjonarnym 
worku.

Dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony 
sponsorów, w ramach nagród dla dzieci 
trenujących w legnickim klubie udało się 
przeznaczyć na nagrody 200 okolicznoś-
ciowych medali, 230 okolicznościowych 
koszulek i 200 worko-plecaków z upo-
minkami.

Całe przedsięwzięcie było możliwe 
dzięki wsparciu, jakie klub otrzymał ze 
strony Fundacji KGHM Polska Miedź, 
Urzędu Miasta Legnica i Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

Turniej Gwiazdkowy 
Legnickiego Klubu Taekwon-do
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co przed nami
5 lutego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Witelona w Legnicy zaprasza na jedenastą już 
edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. XI Leg-
nickie Prezentacje Edukacyjne odbywać się będą pod 
honorowymi patronatami: Wojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Romana Kowalczyka, Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Pre-
zydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, 
Starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśki oraz JM 
Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. 
inż. Ryszarda K. Pisarskiego. XI Legnickie Prezentacje 
Edukacyjne to doskonała okazja, by w jednym miej-
scu uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 
2020 oraz zaopatrzyć się w materiały prezentujące 
szkoły i uczelnie. Dzięki takiej formule targów mło-
dzi ludzie mogą poznać odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz 
planowaniem swojej kariery zawodowej. W godzinach 
od 9:00 do 14:00 zaprezentowane zostaną oferty 
edukacyjne legnickich i chojnowskich szkół ponad-
podstawowych oraz uczelni wyższych.

7 lutego – w Centrum Konferencyjno-Widowisko-
wym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy odbędzie się koncert jubileuszowy 
Lions Club Silesia Legnica pt. „Spełniamy dziecięce 

1 stycznia – zakończyła się przerwa świąteczna 
dla studentów naszej Uczelni.

9 stycznia – odbyło się posiedzenie Rady Wydaw-
niczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, podczas którego 
przyjęto Plan wydawniczy na 2020 rok.

16 stycznia – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli 
w Kłodzku na targach edukacyjnych. Wydarzenie zor-
ganizowało I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

25 stycznia – zakończyły się zajęcia dydaktyczne 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 
dla studentów studiów stacjonarnych.

26 stycznia – zakończyły się zajęcia dydaktyczne 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 
dla studentów studiów niestacjonarnych.

27 stycznia – rozpoczęła się zimowa sesja egza-
minacyjna w roku akademickim 2019/2020 dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Sesja potrwa do 9 lutego 2020 r.

31 stycznia – w Kowarach odbywało się wyjaz-
dowe szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona 
w Legnicy. Szkolenie trwało do 2 lutego.

marzenia”. Gwiazdą koncertu będzie Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska.

9 lutego – zakończy się zimowa sesja egzamina-
cyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych naszej Uczelni.

10 lutego – rozpocznie się sesja poprawkowa 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

16 lutego – zakończy się sesja poprawkowa dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
naszej Uczelni.

17 lutego – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne 
na studiach stacjonarnych w ramach semestru let-
niego.

21 lutego – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne 
na studiach niestacjonarnych w ramach semestru 
letniego.

25 lutego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy weźmie udział w X Powiato-
wych Targach Edukacji i Pracy w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
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W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcą-
cych, przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny 
„Perspektywy”, Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące, działające przy Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zdobyło tytuł 
Brązowej Szkoły 2020 i zajęło 3. miejsce w Legnicy 
wśród liceów. 

Tym samym po raz kolejny ALO uplasowało się 
na podium najlepszych liceów w Legnicy w rankingu 
„Perspektyw”. To wielki sukces całej społeczności 
szkolnej. 

Szkołę wyróżnia między innymi rozszerzona ilość 
nauczanych języków obcych, zajęcia dodatkowe oraz 
indywidualne podejście do ucznia. ALO to też możli-
wość realizowania swoich pasji i zamiłowań. 

Dodatkowymi atutami szkoły jest także nowoczesna 
baza dydaktyczna i doskonała kadra nauczycielska, 
ciekawe wyprawy edukacyjne oraz wymiana między-
narodowa. 

Uczniowie biorą udział w wykładach i projek-
tach realizowanych przez uczelnię wyższą – PWSZ 
im. Witelona w Legnicy – i mają zapewnione bez-
płatnie wszystkie podręczniki, basen, ubezpieczenie, 
kurs rozwoju intelektualnego (w tym naukę szybkiego 
czytania), konsultacje przedmiotowe, naukę trzech 
języków obcych (angielski, niemiecki i jako trzeci: 
francuski lub rosyjski, uczniowie mogą także brać 
udział w zajęciach z języka japońskiego).

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących mie-
sięcznika edukacyjnego „Perspektywy” Akademickie 
Liceum Ogólnokształcące w Legnicy znalazło się 
na 40. miejscu na Dolnym Śląsku i 588. w Polsce.

Najlepszą legnicką szkołą licealną w rankingu 
„Perspektyw” jest II Liceum Ogólnokształcące, które 
sklasyfikowano na 189. (145. w roku 2019) miejscu 
w Polsce i 14. (11. w roku 2019) miejscu na Dolnym 
Śląsku. I Liceum Ogólnokształcące zajęło 290. (277. 
w roku 2019) miejsce w kraju, a w rankingu woje-
wódzkim 19. (18. w roku 2019) miejsce.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

Brązową Szkołą 2020!



XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

6 wydarzenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy zaprasza na jedenastą już edycję 
Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbędą 
się 5 lutego 2020 roku w Centrum Konferencyjno- 
-Widowiskowym naszej Uczelni. Poniżej przedsta-
wiamy listę wystawców, którzy będą uczestniczyli 
w tegorocznej edycji targów.

Uczelnie 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu

• Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Trans-
portu we Wrocławiu

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Ferrum” 

z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy

• Koło Naukowe Informatyki Współczesnej z Wydziału 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy

• Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy

• Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy

• Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tade-
usza Kościuszki

• Politechnika Wrocławska Filia w Legnicy

• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wroc-

ławiu
• Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej 

Górze

Szkoły ponadpodstawowe

• Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego 
w Legnicy

• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
„Miedź Legnica”

• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Fran-
ciszka w Legnicy

• Technikum Akademickie w Legnicy
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego w Legnicy
• Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich 

w Legnicy
• II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiań-

skiego w Legnicy
• Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.
• Technikum TEB Edukacja w Legnicy
• Policealna Szkoła TEB Edukacja w Legnicy
• VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Legnicy
• I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Legnicy
• Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
• IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólno-
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kształcących nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy
• V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza 

w Legnicy
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żerom-

skiego w Legnicy
• Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
• Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy

Instytucje

• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy
• Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Infor-

macji i Planowania Kariery Zawodowej
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
• Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy
• Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywać się 
będą pod honorowymi patronatami: Wojewody Dol-
nośląskiego Jarosława Obremskiego, Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, 
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, 
Starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśki oraz JM 
Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. 
inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Patroni medialni XI Legnickich Prezentacji Eduka-
cyjnych to: Portal LCA.PL, Portal e-legnickie.pl, Portal 
24legnica.pl, Portal legnica24h.pl, Portal RegionFan. pl, 
Portal TuLegnica.pl, TV Regionalna.

W godzinach od 900 do 1400 zaprezentowane zostaną 
oferty edukacyjne legnickich i chojnowskich szkół 
ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne to dosko-
nała okazja, by w jednym miejscu uzyskać informacje 
o zasadach rekrutacji w roku 2020 oraz zaopatrzyć 
się w materiały prezentujące szkoły i uczelnie. Dzięki 
takiej formule targów młodzi ludzie mogą poznać odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyborem 
ścieżki edukacyjnej oraz planowaniem swojej kariery 
zawodowej. 

Uczniowie, którzy często mają trudności z podję-
ciem decyzji związanej z dalszą edukacją, będą mieli 
doskonałą okazję poznać wszystkie aspekty związane 
z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i uczelni 
wyższych w roku 2020. 

Program 
XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

• 900 – otwarcie XI Legnickich Prezentacji Eduka-
cyjnych.

• 900  – 1400 – zwiedzanie stoisk.

• 1000  – 1300 – Pokaz Talentów.

• 930  –  950 – sala E1 – „Łamanie haseł metodą słow-
nikową. Pokaz ataku na prostą aplikację interne-
tową” – mgr inż. Marcin Żmuda (Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych). Czy nasze hasła 
wykorzystywane do logowania są bezpieczne? Jak 
wygląda proces ich łamania z wykorzystaniem 
słowników? Czym metoda słownikowa różni się 
od metody brutalnej? Czy aplikacje internetowe 
są bezpieczne? Ta prezentacja to wprowadzenie 
w podstawowe zagadnienia z dziedziny pentestingu 
oraz ethical hacking.

• 1000 – 1020 – sala E1 – „Fizyka – czy chcesz zrozu-
mieć świat?” – dr Witold Urbanik (Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych). Prezentacja obej-
muje kilka pokazów „dziwnych”, nieintuicyjnych 
i intrygujących prostych doświadczeń fizycznych 
(np. piłeczka Bernoulliego) z zachętą do studiowa-
nia kierunków technicznych w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy. 

• 1030 – 1050 – sala E1 – „Co to jest elektrownia nukle-
arna? – dr inż. Tomasz Stechnij (Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych).

• 1100 – 1120 – sala E1 – „Przestępczość zorganizo-
wana jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa” 
– mgr Marek Czarkowski (Wydział Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych). Przedstawiony zostanie 
charakter przestępczości zorganizowanej oraz jej 
wpływ na stopień bezpieczeństwa w państwie, 
przełożenie wiedzy zdobytej na uczelni wyższej 
na efektywność pracy w grupach dyspozycyjnych.

• 1130 – 1150 – sala E1 – „Czy energia może być zie-
lona?” – dr inż. Jerzy Kuś (Wydział Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych). W trakcie wykładu 
zostanie zaprezentowana charakterystyka pojęć 

ciąg dalszy na str. 8



uprawiającym wyczynowo sport, ale mogą przydać 
się każdemu, kogo dopadnie ból kręgosłupa czy 
mięśni. Plastrowanie dynamiczne trafiło do wyczy-
nowego sportu już w 1988 roku podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Seulu, ale dopiero w XXI wieku 
metoda zaczęła zyskiwać popularność u sportow-
ców wszystkich dyscyplin.

• 1400 – zakończenie XI Legnickich Prezentacji Edu-
kacyjnych

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

Program Pokazu Talentów 

• 1000 – „VII Liceum Ogólnokształcące kuźnią licz-
nych talentów” – VII Liceum Ogólnokształcące 
w Legnicy.

• 1030 – „Nietuzinkowy pokaz mody” – Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Leg-
nicy. 

• 1100 – „Występ muzyczny” – Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące w Legnicy.

• 1130 – „Występ artystyczny” – IV Liceum Ogólno-
kształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy.

• 1200 – „Pokaz tańca street dance do melodii prze-
boju «Seniorita»” (Mendez & Cabello) – Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego 
w Legnicy.

• 1230 – „Występ muzyczny” – Zespół Szkół Samo-
chodowych w Legnicy.

8 wydarzenia

energia, nośniki energii i paliwa. Omówione zosta-
nie wykorzystanie energii w Polsce, Europie i na 
świecie oraz energia z odnawialnych źródeł.

 
• 1200 – 1220 – sala E1 – „Węgiel w inżynierii materia-

łowej” – dr inż. Daniel Medyński, Paweł Tkaczyk, 
student 3. roku Zarzdzania i inżynierii produkcji 
(Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych). 
Węgiel to jeden z niewielu pierwiastków, obok 
wodoru, helu i tlenu, najczęściej występujących 
we wszechświecie. Naturalnie może występować 
w postaci czystej – są to odmiany alotropowe, 
takie jak np. antracyt, diament czy grafit, może 
występować również w postaci związanej – jako 
węgiel nieorganiczny (skały wapienne, dolomity, 
czy dwutlenek węgla) lub jako węgiel organiczny 
(paliwa kopalne, związki biochemiczne w orga-
nizmach żywych). Z punktu widzenia inżynierii 
materiałowej należy zwrócić szczególną uwagę 
na naturalne oraz syntetyczne odmiany alotro-
powe węgla różniące się ułożeniem przestrzen-
nym atomów tego pierwiastka. Przez to posiadają 
one diametralnie różne właściwości i możliwości 
zastosowań. 

• 1230 – 1250 – sala E1 – „Druk 3D w edukacji technicz-
nej” – Rafał Krawętek – student 2 roku kierunku 
Informatyka (Koło Naukowe Informatyki Współ-
czesnej, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych). W trakcie referatu zaprezentowane zostanie 
działanie drukarki 3D, jej istotne zastosowania 
w wielu dziedzinach oraz możliwości wynikające 
z jej używania. Ukazane zostaną również różne 
materiały służące do wydruków, a także zostaną 
omówione różnice we właściwościach wydruków 
w zależności od parametrów pracy oraz użytego 
materiału.

• 1300 – 1330 – sala E1 – „Kolorowe plastry nie tylko 
dla sportowców” – dr Grzegorz Konieczny, mgr 
Paulina Wojtaszewska (Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej). Zastanawialiście się kiedyś, 
czym są i jak działają kolorowe paski na skórze, 
które można zobaczyć podczas transmisji telewizyj-
nych na ciałach sportowców? Te różnobarwne paski 
to tzw. „tejpy”, które pomagają nie tylko osobom 
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Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się 
na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia 
pierwszego stopnia) – Finanse, rachunkowość i podatki 
oraz Zarządzanie; czterech kierunkach inżynierskich – 
Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport oraz 
Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym kie-
runku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) 
– Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
studia licencjackie

O kierunku 

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunko-
wość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę 
z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków 
i systemu podatkowego. Pozwalają zdobyć kwalifikacje 
typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, 
którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania 
zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi 
w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach. 

Studia zapewniają również elementarną wiedzę 
z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz 
podstawowych zasad inwestowania na rynku akcji (GPW).

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw 
potrzebnych absolwentowi kierunków ekonomicz-
nych: ekonomii, zarządzania, prawa, ekonometrii, 
statystyki, matematyki itp. Podczas kolejnych trzech 
semestrów studenci wybierają specjalność oraz piszą 
pracę dyplomową, co ułatwia kształcenie umiejętności 
praktycznych z zakresu finansów lub rachunkowości.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności finanse podmiotów gospo-
darczych potrafi skutecznie zarządzać finansami 
w zakresie: planowania finansowego w przedsiębior-
stwie, tworzenia budżetów operacyjnych, projektów 
biznesowych, diagnozy sytuacji finansowej przedsię-
biorstwa, prowadzenia rachunku kosztów kapitału 
i efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzysta-
nia instrumentów controllingu strategicznego i ope-
racyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Absolwent specjalności rachunkowość i podatki 
ma wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości 
finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżeto-
wej, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej, audytu 
wewnętrznego oraz podatków i systemu podatkowego.

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość 
i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy jest specjalistą w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi oraz rzeczo-
wymi w różnych podmiotach. W zależności od wyboru 
specjalności absolwent może pracować w działach 

Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych zaprasza na studia!

finansowo-księgowych lub na stanowiskach anali-
tycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych 
i finansowych w przedsiębiorstwach, instytucjach 
finansowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego 
lub innych podmiotach.

ciąg dalszy na str. 10
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Nasze atuty

• Duża liczba porozumień zawartych z pracodaw-
cami powoduje, że studenci nie mają problemów 
ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk.

• W czasie każdego roku studiów studenci odbywają 
praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące 
pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają 
organizację zakładu pracy oraz zadania realizowane 
przez poszczególne działy. Kolejne są powiązane 
z wybraną specjalnością. 

• Wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 
studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w Kole Naukowym „Economicus”.

• Studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz 
seminariach. W roku 2016 studenci koła zostali 
finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi 
przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

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

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

 − finanse podmiotów gospodarczych,
 − rachunkowość i podatki.

ZARZĄDZANIE
studia licencjackie

O kierunku 

Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwa-
lają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym 
zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Pozwalają 
nabyć umiejętności typowe dla absolwentów kierunków 
ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz 
ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw 
wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii, 
statystyki, matematyki itp. Od drugiego roku stu-
denci wybierają specjalność, co ułatwia kształcenie 
umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi 
lub lean management. W czasie trzech ostatnich 
semestrów studiów, przygotowują pracę licencjacką 
pod opieką doświadczonych promotorów. Praca ma 
charakter praktyczny i pogłębia umiejętności prak-
tyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent specjalności lean management ma wie-
dzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastoso-
wania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania 
LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać 
w praktyce takie metody i techniki jak: lean manu-
facturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz 
inne. Potrafi zastosować lean management w różnych 
obszarach funkcjonowania organizacji, m.in. w pro-
dukcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębior-
stwem posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk eko-
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nomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, 
a w szczególności środowiska rynkowego i konku-
rencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych 
przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii 
rozwoju. Posiada umiejętność zarządzania różnymi 
pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (np. mar-
keting, zarządzanie produkcją, finansami, jakością, 
kadrami itp.).

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami 
ludzkimi ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: doboru pra-
cowników, planowania ścieżek kariery i zarządzania 
karierą, tworzenia nowoczesnych systemów moty-
wowania do pracy oraz ocen pracowników, projek-
towania działań kreujących kulturę organizacyjną, 
analizowania efektywności pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakre-
sie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami 
przedsiębiorstwa. W zależności od wyboru specjalności 
może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach, 
jednostkach non-profit na różnych stanowiskach, 
w tym: specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 
specjalisty ds. lean management, analityka systemów 
zarządzania, kierownika średniego szczebla. Wykształ-
cenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty

• Uczelnia zawarła wiele porozumień z pracodaw-
cami, co sprawia, że studenci nie mają problemów 
ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk. 

• Bezpośredni kontakt z pracodawcami podczas 
realizacji praktyk zawodowych oraz powiązanie 
problematyki pracy dyplomowej z potrzebami pra-
codawców ułatwia znalezienie oraz podjęcie pracy. 

• Po pierwszym oraz drugim roku studiów studenci 
odbywają praktyki zawodowe trwające po ok. 2 mie-
siące pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci 
poznają organizację zakładu pracy oraz zadania 
realizowane przez poszczególne działy. Kolejne są 
powiązane z wybraną specjalnością. 

• Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczest-
niczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

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

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

 − lean management,

 − zarządzanie przedsiębiorstwem,
 − zarządzanie zasobami ludzkimi.

ENERGETYKA
studia inżynierskie

O kierunku

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać 
umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki 
cieplnej oraz nauk technicznych.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który 
posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu 
problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz 
nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę 
z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elek-
troenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), 
energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania 
i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. 
Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz 
problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwa-
rzania, przesyłania i dystrybucji energii.

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projek-
towania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń 
energetycznych, planowania i nadzoru nad gospo-
darowaniem energią, wdrażania norm energetycz-
nych oraz norm ochrony środowiska związanych 
z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów 
energetycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Energetyka jest w szczegól-
ności przygotowany do podjęcia pracy w:
 − przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystują-

cych maszyny, urządzenia i systemy energetycz-
ne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających 
nośniki energii oraz w przedsiębiorstwach zajmu-
jących się przesyłaniem i dystrybucją nośników 
energii,

 − przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eks-
ploatacją systemów wykorzystujących energię 
ze źródeł odnawialnych,

 − przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem 
i auditingiem energetycznym,

 − jednostkach samorządu terytorialnego (komór-
kach organizacyjnych zajmujących się planowa-
niem energetycznym).
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 − projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i sy-
stemów energetycznych,

ciąg dalszy na str. 12
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 − inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynie-
rowie energetycy w działach utrzymania ruchu 
przedsiębiorstw produkcyjnych,

 − specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywne-
go zarządzania energią, przedsiębiorcy w branży 
energetycznej.

Nasze atuty

• Wysoko rozwinięty przemysł oraz ścisła współpraca 
z pracodawcami ułatwia odbywanie praktyk oraz 

realizację projektów inżynierskich. Studenci reali-
zują praktyki w wymiarze po 320 godz. w seme-
strach 4., 6. oraz 7.

• W planie studiów uwzględniono elementy kształ-
cenia dualnego – praktyczne projekty inżynierskie 
realizowane przez studentów na rzecz zakładów 
pracy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią 
kluczowy element przygotowania do zawodu.

• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej 
„Ferrum”. Mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach 
edukacyjnych.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
 − eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energe-

tycznych,
 − energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie 

energią.

INFORMATYKA
studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć 
kwalifikacje inżyniera z branży IT. Pierwsze semestry 
poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy inżynierskiej: 
zasad działania i architektury komputerów, matematyki, 
podstaw programowania. Na drugim roku studenci 
wybierają specjalność zgodną z zainteresowaniami. 
W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace 
inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów. 
Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych 
problemów, jakie występują w przedsiębiorstwie.

Studenci specjalności programowanie aplikacji 
mobilnych i internetowych nabywają wiedzę z zakresu 
języków programowania oraz narzędzi wykorzystywa-
nych przy tworzeniu nowoczesnych aplikacji, technologii 
stosowanych w Internecie, rozwiązań wykorzystywa-
nych w urządzeniach mobilnych, baz danych, zasad 
projektowania, budowy i testowania oprogramowania, 
metodologii zarządzania projektami informatycznymi, 
projektowania graficznych interfejsów użytkownika.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo systemów 
informatycznych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu 
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projektowania, budowy i eksploatacji systemów i sieci 
komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem prob-
lematyki bezpieczeństwa. Potrafi m.in. projektować 
oraz administrować rozległymi i lokalnymi sieciami, 
wdrażać i integrować niezawodne systemy informa-
tyczne, m.in. w oparciu o technologie wirtualizacji czy 
chmury obliczeniowe. Specjalność ta daje gruntowną 
i wszechstronną wiedzę niezbędną praktycznie w każ-
dym obszarze związanym z tworzeniem i eksploatacją 
nowoczesnych systemów informatycznych.

Absolwent specjalności grafika komputerowa uzy-
skuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik grafiki 
komputerowej, obejmującej umiejętność korzystania 
z zaawansowanego oprogramowania w zakresie grafiki 
2D, 3D oraz projektowania graficznego. Może praco-
wać jako grafik komputerowy oraz twórca projektów 
multimedialnych w firmach reklamowych lub firmach 
projektujących i utrzymujących serwisy internetowe. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Informatyka ma kwalifikacje 
inżyniera z branży IT. W zależności od wyboru spe-
cjalności może pracować w zakresie:

• Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych:
 − programista,
 − tester oprogramowania,
 − projektant lub administrator baz danych,
 − specjalista ds. wdrożeń.

• Systemy i sieci komputerowe:
 − administrator sieci,
 − administrator systemów informatycznych,
 − specjalista ds. wdrożeń,
 − projektant lub administrator baz danych.

• Grafika komputerowa:
 − grafik komputerowy,
 − projektant graficznych interfejsów użytkownika,
 − specjalista ds. DTP.

Nasze atuty

• Doświadczona kadra dydaktyczna.
• Dobrze wyposażone laboratoria.
• Ścisła współpraca z firmami z branży IT.
• Projektowy charakter prac inżynierskich.
• Łatwość podejmowania zatrudnienia już w trakcie 

nauki.
• Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi 

firmami z branży IT. Współpraca pozwala na rea-
lizację projektów informatycznych oraz praktyk.

• Po każdym roku studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Po pierw-
szym roku poznają organizację zakładu pracy, 
struktury informatyczne przedsiębiorstwa. Kolejne 
praktyki związane są z wybraną specjalnością.

• Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu 
CISCO CCNA oraz bezpłatny dostęp do narzędzi 
firmy Microsoft.

• Wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży 
informatycznej organizujemy również dla naszych 
studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą 
ich kompetencje zawodowe, w tym: dodatkowe 
praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów 
z firm, praca zawodowa, również w niepełnym 
wymiarze czasu.

• Studenci zdobywają dodatkową wiedzę techniczną 
i nabywają bardzo pożądane umiejętności miękkie, 
takie jak praca w zespole, nawiązywanie relacji 
z klientami.

• Studenci, mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w Kole Naukowym Informatyki Współczesnej. 
Organizują konferencje naukowe, realizują pro-
jekty, uczestniczą w seminariach naukowych itp.

ciąg dalszy na str. 14
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Partnerzy

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

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

 − programowanie aplikacji mobilnych i interneto-
wych,

 − bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 − grafika komputerowa.

LOGISTYKA I TRANSPORT
studia inżynierskie

O kierunku 

Inżynier pracujący w branży Transport – Spedy-
cja – Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca 
techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży 
TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę 
i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarzą-
dzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, 
transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent specjalności inżynieria systemów logi-
stycznych i transportowych posiada pogłębioną wie-
dzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania 
funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi 
i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących 
usługi logistyczne i transportowe, w szczególności 
w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm 
transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.

Absolwent specjalności logistyka produkcji i dys-
trybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne 
w zakresie szeroko rozumianych technologii trans-
portu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych 
w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru 
budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem 
kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeń-
stwa, a także modelowania procesów transportowych 
oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infra-
struktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące 
diagnostyki technicznej obiektów i systemów trans-
portu szynowego oraz kształtowania ochrony środo-

wiska w transporcie szynowym.
Absolwent specjalności organizacja i zarządza-

nie w transporcie kolejowym jest przygotowany 
do pracy w: 
 − przedsiębiorstwach transportu kolejowego, 

w działach zajmujących się szeroko rozumia-
ną logistyką organizacji przewozów i prowa-
dzenia ruchu kolejowego, 

 − przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, 
które wykorzystują transport szynowy,

 − przedsiębiorstwach przemysłowych i dystry-
bucyjnych, w działach zajmujących się analizą 
i organizacją procesów transportowych i logi-
stycznych realizowanych z wykorzystaniem trans-
portu kolejowego,

 − przedsiębiorstwach zarządzających transportem 
kombinowanym,

 − przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejo-
wy,

 − centrach logistycznych,
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ciąg dalszy na str. 16

 − przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 − szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przed-

miotów zawodowych, instytucjach administracji sa-
morządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejo-
wego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Logistyka i transport 
jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowi-
skach specjalistycznych i kierowniczych wymaga-
jących wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych 
z branży Transport – Spedycja – Logistyka. Może praco-
wać w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych 
firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlowych i usługowych – w komór-
kach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dys-
trybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. 
na następujących stanowiskach:
 − menedżer organizacji ruchu transportowego w fir-

mach transportowo-spedycyjnych,
 − inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się trans-

portem, logistyką, spedycją, produkcją,
 − spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych 

oraz produkcyjnych,
 − specjalista do spraw transportu w firmach kurier-

skich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

• Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi 
firmami z branży produkcyjnej oraz branży Trans-
port – Spedycja – Logistyka. Współpraca pozwala 
na realizację praktyk, które studenci odbywają 
po każdym roku w wymiarze 320 godz.

• W programie studiów uwzględniono element 
kształcenia dualnego – praktyczne projekty reali-
zowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają 
praktyki i stanowią kluczowy element przygoto-
wania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia 
możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu 
związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji 
zawodowych w transporcie drogowym.

• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainte-
resowania w Kole Naukowym Logistyki i Trans-
portu lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. 
Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach 
edukacyjnych.

Partnerzy

• POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny

rekrutacja 2020/2021

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:

 − inżynieria systemów logistycznych i transpor-
towych.

 − logistyka produkcji i dystrybucji,
 − organizacja i zarządzanie w transporcie kole-

jowym – specjalność objęta patronatem POL-
MIEDŹ-TRANS sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną 
uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menedżera. 
Studenci mogą poszerzyć swoje zainteresowania zwią-
zane z problemami konstruowania, wytwarzania, eks-
ploatacji, bezpieczeństwa oraz wykorzystania narzędzi 
informatycznych w procesach produkcyjnych.

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu pod-
staw wiedzy potrzebnej inżynierowi: matematyki, 
fizyki, chemii, materiałoznawstwa itd. Na drugim 
roku studenci wybierają specjalność zgodną ze swo-
imi zainteresowaniami. W ostatnich trzech seme-
strach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką 
doświadczonych promotorów. Prace mają charakter 
praktyczny i dotyczą realnych problemów, jakie wystę-
pują w przedsiębiorstwie.

Absolwent specjalności inżynieria mechaniczna 
posiada umiejętność analizy parametrów mechanicz-
nych materiałów w odniesieniu do ich użytkowa-
nia związanego z podatnością na korozję, pękanie, 
złamania itp. Ponadto potrafi określić przydatność 
tych parametrów dla określonego produktu. Absol-
went umie korzystać z dostępnych przyrządów oraz 
systemów pomiarowych w celu diagnozy problemów 
związanych z eksploatacją produktu, oceną jakości 
i niezawodności produktu oraz zarządzania jakością 
produktu.

Absolwent specjalności inżynieria motoryzacyjna 
jest specjalistą w zakresie zarządzania produkcją 
w branży motoryzacyjnej, w szczególności ma wiedzę 
w zakresie organizacji produkcji elementów pojazdów 
samochodowych, technik wytwarzania, doboru mate-
riałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności systemy i procesy przemy-
słowe jest specjalistą w zakresie organizacji wybra-
nych systemów i procesów przemysłowych. Potrafi 



systemów i procesów przemysłowych. Absolwent kie-
runku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, w tym z branży motoryzacyjnej.

Nasze atuty

• Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji może pracować w zakładach produkcyjnych 
w szczególności w branży motoryzacyjnej. 

• Studenci mogą odbywać praktyki w przedsiębior-
stwach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Po każdym roku studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Podczas 
pierwszej praktyki studenci poznają organizację 
zakładu pracy, struktury produkcji, zasady rekru-
tacji itd. Kolejne praktyki łączą się tematycznie 
z wybraną specjalnością.

• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania w Kole Naukowym Zarządzania Jakością, 
Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum” 
lub Kole Naukowym Logistyki i Transportu.

• Studenci uczestniczą w dodatkowych kursach, 
seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edu-
kacyjnych.

• W programie uwzględniono elementy kształce-
nia dualnego – praktyczne projekty realizowane 
na rzecz pracodawcy, które uzupełniają prak-
tyki i stanowią kluczowy element przygotowania 
do zawodu.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy.

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

 − inżynieria mechaniczna,
 − inżynieria motoryzacyjna,
 − systemy i procesy przemysłowe.

FINANSE I ZARZĄDZANIE 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
studia magisterskie

O kierunku 

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finan-
se i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują 
do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych 
z zakresu finansów oraz zarządzania.

analizować i modernizować istniejące systemy prze-
mysłowe, a także optymalizować procesy przemysłowe. 
Zna technologie informatyczne wspomagające procesy 
przemysłowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest inżynierem, który posiada nowo-
czesną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz 
nauk o zarządzaniu. W zależności od wyboru spe-
cjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie 
inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub 
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Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy wie-
dzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarzą-
dzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają 
specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. 
W ostatnich trzech semestrach, studenci piszą prace 
magisterskie pod opieką doświadczonych promoto-
rów. Praktyczny charakter prac magisterskich, które 
dotyczą realnych problemów w przedsiębiorstwie, 
to ważny element pozwalający kształcić kwalifikacje 
zawodowe absolwenta. 

Absolwent specjalności finanse i inwestycje przed-
siębiorstw posiada wiedzę i umiejętności pozwalające 
skutecznie zarządzać finansami w zakresie: plano-
wania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia 
budżetów projektów biznesowych oraz pozyskiwa-
nia środków unijnych, diagnozy sytuacji finanso-
wej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów 
inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami oraz oceny 
ryzyka finansowego.

Absolwent specjalności zarządzanie i innowacje 
w przedsiębiorstwie posiada wiedzę oraz umiejętności 
interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu otoczenia 
na przedsiębiorstwo oraz przygotowania i podejmo-
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wania decyzji zarządczych, w tym zarządzania inno-
wacjami, potrafi zarządzać projektami biznesowymi, 
kierować zespołami oraz skutecznie komunikować 
się i negocjować.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje mene-
dżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz 
zarządzania przedsiębiorstwem. Może pracować 
na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarzą-
dzania oraz finansowania, m.in. jako menedżer finan-
sowy, menedżer projektu, analityk/doradca finansowy 
lub z sukcesem prowadzić własną działalność gospo-
darczą.

Nasze atuty

• Nowością kierunku jest połączenie dwóch obsza-
rów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie 
absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska 
oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze 
zarządzania podmiotem gospodarczym. Wszech-
stronne przygotowanie absolwenta jest dużym 
atutem na rynku pracy.

• Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w róż-
norodnych przedsiębiorstwach i innych instytu-
cjach, z którymi współpracuje Uczelnia. W czasie 
pierwszego i drugiego roku studiów studenci odby-
wają praktyki zawodowe trwające po 270 godzin 
(niecałe 7 tygodni). Praktyki ułatwiają kształcenie 
umiejętności zawodowych.

• Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczest-
niczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach. W roku 
2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopol-
skiego konkursu „Księgowi przyszłości” organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

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

 − finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
 − zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie.
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Koło Naukowe Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 3 stycznia 2020 roku 
wspólnie z Zakładem Prawa i Admi-
nistracji zorganizowało seminarium 
wyjazdowe do Zakładu Poprawczego 
w Jerzmanicach-Zdroju. Opiekunami 

grupy byli: mgr Marek Czarkowski i dr Paweł Kobes. 
Po przyjeździe do Zakładu studentów powitał dyrek-
tor mgr Artur Górny i kierownik internatu mgr 
Jacek Tyc. 

Studenci mieli okazję zobaczyć teren placówki, 
szkołę, internat, warsztaty, w tym jedyny w Polsce 
warsztat kamieniarski, w którym wychowankowie 
uczą się obrabiać piaskowiec. 

W dalszej części wizyty studenci mogli posłuchać 
w sali konferencyjnej o zasadach funkcjonowania 
nieletnich w zakładzie poprawczym i podejmowanych 
oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

Wizyta w Zakładzie Poprawczym 
w Jerzmanicach-Zdroju

Spotkanie było również dobrą okazją od omówie-
nia perspektyw wzajemnej współpracy. Być może uda 
się zorganizować przyjazd wychowanków Zakładu 
do PWSZ im. Witelona w Legnicy na jakieś zajęcia.
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W dniach 2, 5 i 9 grudnia 2019 r. Biblioteka 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowała kolejne spotkania 
z cyklu BIBLIOTEKA NA BIS (Biblioteczna Integracja 
Studentów). Spotkania miały charakter warsztatów 
pod hasłem „Biblioteka bez barier – komunikowanie 
się z czytelnikiem z niepełnosprawnościami”. 

Studenci uczestniczyli w prezentacji sprzętu dla 
osób niepełnosprawnych w Bibliotece oraz brali udział 
w warsztatach. Mieli możliwość pracy na stanowi-
skach komputerowych z klawiaturą Maltron 3D 
oraz klawiaturą Zoom Text wraz z oprogramowa-
niem powiększająco-udźwiękawiającym Magic Plus. 
Ponadto uczestnicy warsztatów mieli możliwość 
wydruku tekstu w alfabecie Braille’a.

Przygotowana została wystawa periodyków kore-
spondująca z hasłem „Biblioteka bez barier – komuni-
kowanie się z czytelnikiem z niepełnosprawnościami” 
odbywających się warsztatów.

Każde działania i każdy przekaz miał na celu 
podnieść wartość wielokomunikacyjności, mnogości 
form pracy z czytelnikiem z niepełnosprawnościami. 
Formy komunikowania – radiowe, filmowe, telewi-
zyjne, elektroniczne – przedstawione zostały jako 
korzyści w pracy ze studentem.

W warsztatach uczestniczyli studenci kierunku 
Pielęgniarstwo. 

Biblioteka bez barier – komunikowanie się 
z czytelnikiem z niepełnosprawnościami

relacje
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Zapraszamy uczniów, nauczycieli i wszystkich zain-
teresowanych studiowaniem w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Dzień 
Otwartych Drzwi, który odbędzie się 2 kwietnia 2020, 
w godzinach od 9.00 do 14.00!

W tym dniu będzie można szczegółowo zapoznać 
się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 
i zwiedzić naszą Uczelnię. W programie poza pre-
zentacją kierunków studiów przewidziano wykłady 
popularnonaukowe, pokazy oraz zwiedzanie kampusu.

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

wydarzenia

Dzień Otwartych Drzwi 2020
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Studenci z kół naukowych działających przy 
Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wspie-
rali legnicki 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbywał się 12 stycznia 2020 roku. 
W czasie tegorocznej edycji cała Polska grała wspólnie 
z Jurkiem Owsiakiem dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecię-
cej medycynie zabiegowej.

W Legnicy na ulice wyszło 213 wolontariuszy, 
mieszkańcy zapełnili około 250 puszek. Do sztabu 
Orkiestry ciągnęły tłumy z oszczędnościami z całego 
roku. Do puszek oprócz pieniędzy trafiała biżuteria. 
W Sali Maneżowej odbyło się kilkadziesiąt aukcji. 
Sztabem kierował legnicki hufiec harcerzy.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej grali z WOŚP

ciąg dalszy na str. 16

Na konto wpłyną jeszcze pieniądze z aukcji interne-
towych, jednak w dzień po zakończeniu finału wiemy, 
że Legnica pobiła rekord. Po raz pierwszy w historii 
przekroczyliśmy liczbę 200 tysięcy złotych. Na dzień 
13 stycznia licznik zebranych pieniędzy w Legnicy 
wskazywał 243 567,34 zł. Licznik cały czas rośnie.

Największe koncerty i atrakcje przygotowano 
w Akademii Rycerskiej. W jej murach studenci naszej 
Uczelni prezentowali między innymi techniki pierw-
szej pomocy, udzielali porad dietetycznych, podawali 
informacje o zdrowym stylu życia. Nie brakowało 
zainteresowanych, którzy chcieli nie tylko zobaczyć, 
jak udzielać pomocy poszkodowanym, ale także spró-
bować podstawowych działań na fantomie.
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Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu… cd. ze str. 15
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Z NAMI

• Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe
• Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne
• Nabędziesz nowe umiejętności zawodowe
• Zaktualizujesz swoją wiedzę

Zainwestuj w siebie! 
Nowe kwalifikacje to nowe możliwości!

OFERUJEMY NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE 
DOSTOSOWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB 

RYNKU PRACY

Nowe kwalifikacje to nowe możliwości

STUDIA PODYPLOMOWE

 − Administracja i Zarządzanie
 − Akademia Kompetencji Menedżerskich 
 − Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 − Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe 
 − Doradztwo Zawodowe
 − Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
 − Gimnastyka Korekcyjna
 − Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)
 − Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej 

i Wczesnoszkolnej 
 − Kadry i Płace 
 − Logopedia 
 − Mediacje Sądowe i Pozasądowe 
 − Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedy-

cyjnego 
 − Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy 

o Społeczeństwie
 − Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży 

Transport – Spedycja – Logistyka 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy
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 − Organizacja i Zarządzanie Oświatą 
 − Personal Branding i Etykieta Biznesu
 − Przygotowanie Pedagogiczne 
 − Rachunkowość Budżetowa
 − Resocjalizacja z Socjoterapią 
 − Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
 − Windykacja w Praktyce 
 − Wychowanie do Życia w Rodzinie
 − Zarządzanie Jakością w Organizacji 
 − Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej 

Firmie 

SZKOLENIA

• ABC Trenera Biznesu
• Akademia Biznesu – umiejętne zarządzanie 

przedsiębiorstwem
• Jak efektywnie pracować w zespole
• Metodyka nauczania osób dorosłych
• Mobbing w relacjach pracowniczych
• Myślenie wizualne jako narzędzie skutecznej 

prezentacji treści dydaktycznych
• Obsługa trudnego klienta
• Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
• Pierwsza pomoc
• Profesjonalne wystąpienia publiczne przed 

małym i dużym audytorium
• Savoir-vivre i etykieta w biznesie – jak budować 

markę profesjonalisty
• Skuteczna komunikacja interpersonalna dla 

efektywnej firmy
• Technika komputerowa i nowe technologie 

w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
• Zarządzanie czasem i zadaniami – czyli sku-

teczna organizacja pracy własnej i zespołu
• Udostępnienie informacji publicznej i informacji 

sektora publicznego
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wypale-

niem zawodowym
• Wypadki przy pracy – kwalifikacja prawna zda-

rzeń, odpowiedzialność pracodawcy
• Znaczenie ziół w dietoterapii

KURSY

• Arteterapia
• Kurs językowy dla nauczycieli przedszkoli i szkół 

podstawowych (klas I – III) – język angielski

• Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony 
fizycznej

• Podstawowy kurs instruktora rekreacji ruchowej 
oraz kursy specjalistyczne:
 − narciarstwo zjazdowe, fitness – sporty siłowe, 

aerobic lub pływanie
• Kurs na wychowawcę/kierownika wypoczynku
• Kurs Cisco CCNA
• Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy
• Profesjonalna niania
• Profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podsta-

wami języka niemieckiego
• Kurs przygotowujący do matury z matematyki, 

języka angielskiego lub niemieckiego
• Fizjoterapia w sporcie
• Neurofizjologiczne podejście w terapii pacjenta 

neurologicznego
• Kinesiotaping w wybranych jednostkach choro-

bowych
• Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
• Terapia ręki spastycznej

KURSY JĘZYKOWE

• Język angielski w biznesie – poziom B1 i B2
• Język angielski – poziomy od A1 do B2
• Język niemiecki – poziom A2 i B2
• Język francuski – poziomy od A1 do B2

Ponadto oferujemy usługi edukacyjne dostosowane 
do potrzeb i oczekiwań instytucji publicznych oraz 
innych podmiotów.
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9 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie Rady 
Wydawniczej i Komitetu Redakcyjnego Zeszytów 
Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Obrady otworzył prof. dr 
hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – przewodniczący Rady 
Wydawniczej.

Profesor Jerzy J. Pietkiewicz przedstawił skład 
Rady Wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy. 
Znajdują się w niej: prof. dr hab. inż. Jerzy Jan 
Pietkiewicz (przewodniczący), dr Wioletta Drzystek 
(redaktor naczelny Wydawnictwa), dr Izabela Bernatek- 
-Zaguła, dr Jan Budka, dr. n. med. Małgorzata Buj-
nowska, dr Zbigniew Cesarz, dr Monika Wierzbicka, 
dr Anna Kowal-Orczykowska, mgr Przemysław Kulon, 
dr Renata Myrna-Bekas, mgr Mirosław Szczypior-
ski, dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka, dr hab. inż. 
Bogumiła Wnukowska, prof. dr hab. inż. Wojciech 
Zamojski. Natomiast w skład Komitetu Redakcyjnego 
Zeszytów Naukowych PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy wchodzą: dr Wioletta Drzystek, dr inż. Renata 
Gnitecka, dr Monika Wierzbicka, dr Paweł Kobes, 
mgr Przemysław Kulon.

Przewodniczący Rady Wydawniczej PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy prof. Jerzy J. Pietkiewicz przypomniał 
o zadaniach redaktorów tematycznych, którzy powinni 
dbać o poziom redakcyjny i naukowy publikacji kiero-
wanych do recenzji. Redaktorami tematycznymi mogą 
być osoby współpracujące z Komitetem Redakcyj-
nym, posiadające udokumentowany dorobek naukowy 
w danej dyscyplinie naukowej lub w dyscyplinach 
pokrewnych. Do ich zadań należy kwalifikowanie 
publikacji na etapie wyznaczania recenzentów oraz 
wspomaganie Przewodniczącego Komitetu Redakcyj-
nego w procesie wydawniczym.

W pierwszej części spotkania prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz przedstawił informację na temat 

Przyjęto Plan wydawniczy 
PWSZ im. Witelona w Legnicy na 2020 rok

działalności Wydawnictwa. W 2019 roku w Zeszytach 
Naukowych opublikowano: 85 artykułów, w tym: 21 
z afiliacją PWSZ im. Witelona w Legnicy, 17 z afiliacją 
zagraniczną (Ukraina – 15, Niemcy – 2), 66 z inną 
afiliacją tj. z 15 uniwersytetów; 7 politechnik; 7 aka-
demii; 3 państwowych wyższych szkół zawodowych; 
3 innych uczelni wyższych; 2 instytucji.

Dla porównania w 2018 roku w Zeszytach Nauko-
wych opublikowano: 81 artykułów, w tym: 14 z afi-
liacją PWSZ im. Witelona w Legnicy, 4 z afiliacją 
zagraniczną (Ukraina), 1 bez afiliacji, 66 z innymi 
afiliacjami tj. z 23 uniwersytetów; 12 politechnik; 
10 akademii; 6 państwowych wyższych szkół zawo-
dowych; 9 innych uczelni wyższych; 6 jednostek 
naukowych.

W 2019 roku artykuły oceniło 117 recenzentów, 
w tym: 75 z tytułem profesora i doktora habilitowa-
nego, 42 ze stopniem naukowym doktora lub doktora 
inżyniera.

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

W dalszej części prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkie-
wicz przedstawił bazę recenzentów, którzy współpra-
cują z Wydawnictwem PWSZ im. Witelona w Legnicy 
oraz Komitetem Redakcyjnym Zeszytów Naukowych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie przygoto-
wywania pisemnych recenzji publikacji oraz artykułów 
naukowych. W bazie recenzentów, która jest podzie-
lona według dziedzin i dyscyplin nauki, znajduje się 
już 491 osób

Wydawnictwo zajmowało się także indeksacją cza-
sopisma – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – w bazach 
czasopism: The Central European Journal of Social 
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Science and Humanities (CEJSH), BazEkon, BazHum, 
Index Copernicus Journal Master List oraz polskiej 
bazy cytowań POL-index.

Następnie prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz 
przypomniał zebranym o wynikach punktacji Zeszytów 
Naukowych naszej Uczelni. 

W wykazie czasopism naukowych MNiSW z 2016 r. 
obowiązującym do 2019 roku Zeszyty Naukowe 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy zostały umieszczone w części B 
w poz. 2121 i za publikację w tych Zeszytach uzy-
skiwało się 7 punktów. Od 2019 roku za publikację 
uzyskuje się 5 punktów.

Nasze czasopismo w procesie oceny ICI Journals 
Master List 2018 uzyskało wartość wskaźnika Index 
Copernicus Value (ICV) za rok 2018 ICV: 77,41

Ponadto prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz 
przedstawił zebranym punktację monografii nauko-
wych według rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 
2019 r.

W kolejnym punkcie spotkania przewodniczący 
Rady Wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy 
przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu Wydaw-
niczego za 2019 rok. W ubiegłym roku wydano 
2 książki, 2 monografie oraz 4 Zeszyty Naukowe. 
W sumie opublikowano 8 pozycji. 

W dalszej części przewodniczący Rady Wydawni-
czej PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz wręczył dr. Janowi Wojtasiowi 
podziękowanie za pracę w Komitecie Redakcyjnym 
Zeszytów Naukowych oraz współpracę z Radą Wydaw-
niczą PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Podziękowania wręczono również nauczycielom 
akademickim Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych prof. dr hab. Natalii Pobirchenko oraz 
dr Beacie Skwarek, które w 2019 roku wyróżniły się 
szczególną aktywnością w pozyskiwaniu artykułów 
do Zeszytów Naukowych od autorów z polską i zagra-
niczną afiliacją napisanych w językach kongresowych. 

Przewodniczący Rady Wydawniczej PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkie-
wicz wręczył również podziękowania członkom Rady 
Wydawniczej i redaktorom językowym, którzy wyróżnili 
się szczególną aktywnością w zakresie opiniowania 
artykułów zgłaszanych do publikacji w naszym czaso-
piśmie naukowym w 2019 roku. Takie podziękowania 
otrzymali: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska, dr Anna 
Kowal-Orczykowska, dr Zbigniew Cesarz, mgr Izabela 
Selera. Z kolei mgr Mirosław Szczypiorski oraz mgr 
Przemysław Kulon otrzymali podziękowania za prowa-
dzenie prac administracyjnych dotyczących funkcjono-
wania Rady Wydawniczej i Komitetu Redakcyjnego.

W kolejnym punkcie prof. Jerzy J. Pietkiewicz  
omówił politykę wydawniczą oraz przedstawił stany 
magazynowe wydanych przez Wydawnictwo Uczelni 
publikacji. Zwrócił uwagę na racjonalne planowanie 
nakładów wydawniczych poszczególnych pozycji, bio-
rąc pod uwagę możliwość ich sprzedaży. 

Na zakończenie Rada Wydawnicza dokonała analizy 
nowych zgłoszeń i podjęła decyzje dotyczące ich przy-
jęcia do Planu Wydawniczego na 2019 rok. Przyjęto 
7 książek, 6 monografii oraz 4 Zeszyty Naukowe.
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Stwarzamy możliwości zdobywania i doskonalenia 
umiejętności, których wymagają pracodawcy.

Warsztaty i szkolenia z zakresu:
• efektywnej komunikacji interpersonalnej,
• skutecznej autoprezentacji,
• psychologii zachowań,
• wystąpień publicznych,
• savoir-vivre,
• umiejętności pracy w zespole,
• zarządzania czasem,
• projektowania i realizacji celów,
• motywacji,
• zarządzania stresem,
• racjonalnej terapii zachowań,
• technik manipulacji,
• 7 nawyków skutecznego działania,
• przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy,
• adaptacji w nowym miejscu pracy,

Pomagamy określić predyspozycje zawodowe 
i zaplanować karierę.

Konsultacje z doradcą zawodowym:
• testy,
• formularze, kwestionariusze,
• test obrazkowy Achtnicha,
• gra aktywizująca Go Work.

Biuro Karier
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy
Łączymy studentów i absolwentów z pracodaw-

cami:
• spotkania panelowe,
• prezentacje pracodawców,
• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
• Ogólnopolski Tydzień Kariery,
• oferty pracy, staży.

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze 
umieć ją stosować”

J. W. Goethe

Zapraszamy,
Zespół Biura Karier
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Pod koniec grudnia 2019 roku uczniowie Techni-
kum Akademickiego w Legnicy, działającego przy Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 

Uczniowie Technikum Akademickiego 
zebrali prezenty dla zwierząt ze schroniska

Akademicka”, przekazali zebrane przez siebie dary 
dla zwierząt z legnickiego schroniska.

Cała społeczność szkolna wspomogła podopiecz-
nych schroniska zakupioną karmą, zabawkami oraz 
kocami. 
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Studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, działającego przy Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
11 grudnia 2019 roku pod opieką mgr Marka 
Czarkowskiego przyjechali z wizytą studyjną 
do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Gra-
nicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rücke-
manna w Lubaniu. 

Wizyta rozpoczęła się przywitaniem studen-
tów przez Zastępcę Komendanta Ośrodka płk. SG 
Małgorzatę Sakaluk oraz Kierownika do Spraw 
Cudzoziemców ppłk. SG Tomasza Różańskiego. 
Następnie został przeprowadzony wykład tema-
tyczny odnoszący się do roli i zadań Straży Gra-
nicznej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
wewnętrznego Rzeczypospolitej Polski. 

Po wykładzie opiekę nad przebiegiem wizyty 
studenckiej objęła kpt. SG Karina Błażejczak – 
dydaktyk Zespołu do Spraw Migracji, która wraz 
z ppł. SG Tomaszem Różańskim zajęła się przed-
stawieniem bazy dydaktycznej Ośrodka. Podczas 
prezentacji studenci mieli możliwość obserwacji 
przebiegu szkolenia funkcjonariuszy Straży Gra-

Studenci z wizytą 
w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych 

Straży Granicznej w Lubaniu
nicznej, pracy przewodników psów i ich czworo-
nożnych podopiecznych oraz zajęć z wyszkolenia 
strzeleckiego. 

Studenci zapoznali się z zapleczem weteryna-
ryjnym, symulatorem dachowania oraz pokojem 
przeszukań, wykorzystywanym do szkolenia funk-
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cjonariuszy Straży Granicznej podczas wykonywa-
nia zadań służbowych. W trakcie wizyty studenckiej 
odbyły się zajęcia w zakresie metod rozpoznawa-
nia autentyczności dokumentów identyfikacyjnych, 
takich jak paszport, dowód osobisty, legitymacja 
służbowa, bilety komunikacyjne itp. Członkowie 
koła mieli także okazję sprawdzenia swoich sił 
podczas wydostania się z pojazdu w symulatorze 
dachowania.

Istotnym elementem wizyty studyjnej było odwie-
dzenie Sali Tradycji oraz wprowadzenie do histo-
rii Ośrodka oraz genezy Straży Granicznej. Cykl 
wizyty zakończył się obiadem w stołówce, po któ-
rym zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

mgr Marek Czarkowski
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Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego 17 grudnia 2019 roku zorganizowali świąteczny 
kiermasz ozdób i wypieków. Podczas tegorocznej bożo-
narodzeniowej edycji kiermaszu uczniowie sprzedawali 
wypieki, ozdoby świąteczne, stroiki, bombki, mydełka, 
obrazki wykonane przez uczniów i nauczycieli naszej 
szkoły. Były one bardzo pomysłowe i kolorowe.

Wszystkie ozdoby zostały zaprezentowane w holu 
głównego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy. Kiermasz wzbudził 
ogromne zainteresowanie zarówno pracowników, stu-
dentów, jak i innych uczniów.

Świąteczny kiermasz ALO
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Od wielu lat jedną z tradycji Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego jest spotkanie wigilijne, które orga-
nizowane jest na kilka dni przed Świętami Bożego 
Narodzenia. 20 grudnia 2019 roku cała społeczność 
szkoły spotkała się podczas uroczystości wigilijnej, by 
złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Przy wspólnym stole zgromadzili się nauczyciele 
i uczniowie szkoły. Klasy przygotowywały sale na spot-
kania wigilijne, podczas których tradycyjnie był czas 
na kolędowe śpiewy, życzenia, barszcze z uszkami, no 
i prezenty pod choinką.

Spotkanie wigilijne w ALO
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W niedzielę, 15 grudnia 2019 roku, w Sali Maneżowej 
Akademii Rycerskiej do wspólnej wigilijnej kolacji zasiedli 
przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych i etnicz-
nych żyjących w Legnicy. Podczas XVIII Legnickiej Wigilii 
Narodów do wspólnego stołu zasiedli m.in. Łemkowie, Ukra-
ińcy, Żydzi, Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Hiszpanie, Turcy, 
Grecy, Włosi oraz Polacy.

To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego przy wspólnym, 
wigilijnym stole spotykają się przedstawiciele mniejszości 
narodowych, by razem celebrować magiczny, świąteczny 
czas. By opowiadać sobie nawzajem o charakterystycznych 
dla danej kultury, wyznania czy narodowości świątecznych 
tradycjach, prezentować swoje zwyczaje czy potrawy.

XVIII Legnicka Wigilia Narodów
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Wszyscy mogli spróbować specjalnie przygotowa-
nych na tę okazję świątecznych potraw i wysłuchać 
kolęd i pastorałek w kilku językach.

Warto podkreślić, ze uczestnikami byli również 
studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wymiany 

studentów ERASMUS+. Studenci zagraniczni prze-
bywają w Legnicy na skutek wymiany uczelnianej 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona 
w Legnicy.
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Podejmują oni działania na rzecz 
zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków 
studiowania. 

Studenci, którzy angażują się w pracę na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami w Uczeni tworzą Samo-
rządową Radę Studentów Niepełnosprawnych. 

Wsparcie dla studentów 
z niepełnosprawnościami

 − pomocą asystenta dydaktycznego (dotyczy 
studentów z orzeczonym znacznym stop-
niem niepełnosprawności).

2. Każdy student posiadający aktualne orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać 
stypendium dla osób niepełnosprawnych.

3. W uzasadnionych przypadkach wynikają-
cych z rodzaju niepełnosprawności student może 
ubiegać się o prawo do uzyskiwania zaliczeń 
i składania egzaminów w formie dostosowanej 
do jego indywidualnych możliwości, a także 
do korzystania ze sprzętu wspomagającego pro-
ces kształcenia.

Jak otrzymać wsparcie

Student z orzeczoną niepełnosprawnością, 
który chce skorzystać ze wsparcia, o którym mowa 
w punkcie 1, powinien zarejestrować się w Biurze 
dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wypełnienie 
i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego oraz 
wniosku, do którego należy dołączyć aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat innych form 
pomocy dla studentów z orzeczoną niepełnospraw-
nością oraz zasady przyznawania i wstrzymywa-
nia tej pomocy znajdują się w regulaminie.

Terminy składania wniosków

Ustala się dwa podstawowe terminy składania 
wniosków o przyznanie wsparcia, o którym mowa 
w punkcie 1:
 − na cały rok akademicki lub na semestr zimowy 

– do 10 października każdego roku,
 − na semestr letni – do 28 lutego każdego roku.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Buchla

e-mail: buchlam@pwsz.legnica.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
budynek A, pokój 131

tel. 76 723 22 24 
e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl

Możliwe formy pomocy

1. Do 10 października czekamy na wnioski od stu-
dentów z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy są 
zainteresowani:

 − dodatkowym lektoratem z języka obcego,
 − zajęciami rekreacyjno-sportowymi dostosowa-

nymi do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 − innymi zajęciami o charakterze uzupełniającym 

lub wyrównawczym, z modułów/przedmiotów 
sprawiających szczególne trudności studentom 
niepełnosprawnym,
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W dniach 2 oraz 6 grudnia 2019 r. Biblioteka Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy wraz z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu 
zorganizowała spotkania z cyklu BIBLIOTEKA NA BIS 
(Biblioteczna Integracja Studentów).

Szkolenie dla studentów miało charakter pozna-
nia praktycznych aspektów pozyskiwania informacji 
z Banku Danych Lokalnych i powiązanych baz dostęp-
nych na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. 

Studenci zapoznali się z zawartością Banku Danych 
Lokalnych (BDL), w tym ze znajdującymi się w nim 
metadanymi, uczestniczyli w warsztatach dotyczących 
wyszukiwania informacji w Banku Danych Lokalnych 
oraz wybranych systemach bazodanowych dostępnych 
na stronach internetowych jednostek statystyki pub-
licznej.

Pozyskiwania informacji 
z Banku Danych Lokalnych

Prowadzący szkolenie szczegółowo omówili sposoby 
prezentacji informacji, poziomy i zasady agregacji 
danych, a także możliwości szybkiego dotarcia do poszu-
kiwanych wskaźników i potrzebnych informacji. 

Ponadto udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące 
statystyki publicznej oraz sposobów udostępniania 
danych.

Studenci mieli możliwość samodzielnego genero-
wania prostych i złożonych zestawień tabelarycznych. 
Prowadzący podkreślali możliwości i zalety, jakie oferują 
użytkownikowi powiązane z BDL bazy GUS, wśród 
których należy wymienić możliwość prezentacji danych 
na mapach. 

W szkoleniu uczestniczyli studenci kierunku Logi-
styka i transport.
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Ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
w sprawie prac i egzaminów dyplomowych. Dokument 
stanowi uszczegółowienie zapisów Regulaminu stu-
diów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia 
jakie zawiera.

Praca dyplomowa powinna być napisana zgod-
nie z następującymi wymogami: papier biały, format 
A-4, czcionka nr 12, odstępy między wersami 1,5; 
co najmniej jeden egzemplarz pracy wydrukowany 
dwustronnie; oprawa pracy – miękka okładka, której 
wzór stanowi załącznik nr 1, bez elementów metalo-
wych (spojona sposobem termobindowania); strona 
tytułowa – według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2; ostatnia strona pracy – oświadczenie studenta, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Pracę należy złożyć w 2 egzemplarzach oraz na pły-
cie CD.

Treść pracy na CD należy zapisać w plikach z roz-
szerzeniem: txt, rtf, pdf, doc(x), odt, a w przypadku 
gdy przedmiotem pracy było zbudowanie oprogra-
mowania lub aplikacji, należy je umieścić na płycie 
CD w kartotece „dodatek”. Plik w nazwie powinien 
zawierać „nazwisko, imię, nr albumu, x”, gdzie x 
oznacza pracę: l – licencjacką, i - inżynierską, m – 
magisterską.

Rozmiar pliku pracy nie może przekroczyć 15 
MB. W przypadku, kiedy tekst pracy jest większy 

Jak pisać prace dyplomowe?
niż wskazany rozmiar, student ma obowiązek zapisać 
pracę w dwóch lub więcej plikach, których każdy 
nie przekracza 15 MB.

Płyta CD powinna być opisana czarnym wodood-
pornym flamastrem i zawierać następujące informacje: 
imię i nazwisko studenta oraz tytuł pracy. 

Płyta CD powinna być złożona w kopercie o wymia-
rach 12,5 x 13,00, którą należy opisać w następujący 
sposób: nazwa Uczelni, nazwa wydziału, imię i nazwi-
sko studenta, rok rozpoczęcia i zakończenia studiów.

Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie 
właściwego wydziału w następujących terminach: 
pierwszy termin: do dnia 28 lutego – w przypadku 
studiów kończących się w semestrze zimowym lub 
do dnia 31 maja – w przypadku studiów kończących 
się w semestrze letnim; drugi termin: do 31 maja – 
w przypadku studiów kończących się w semestrze 
zimowym lub od 1 do 15 czerwca albo od 1 do 30 
września – w przypadku studiów kończących się 
w semestrze letnim.

Prac dyplomowych nie przyjmuje się w termi-
nie od 16 czerwca 
do 31 sierpnia, z uwagi 
na brak możliwości zor-
ganizowania egzaminów 
dyplomowych w okresie 
wakacyjnym.

W przypadku osób 
wznawiających studia 
z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub 
egzaminu dyplomowego 
bądź nieprzystąpienia 
do egzaminu dyplomo-
wego termin złożenia 
pracy dyplomowej ustala Rektor w decyzji o wzno-
wieniu.

Przy składaniu pracy dyplomowej student zobo-
wiązany jest do przedłożenia oświadczenia według 
załączonego wzoru.

Dziekan wyznacza: recenzentów prac dyplomo-
wych, zgodnie z wymogami określonymi w § 42 ust. 1 
regulaminu studiów PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
zwanego dalej „regulaminem studiów”, oraz osoby 
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wchodzące w skład komisji egzaminu dyplomowego 
zgodnie z § 43 ust. 2 regulaminu studiów.

Wykazy, o których mowa, należy przedłożyć do wia-
domości rektora w następujących terminach: w przy-
padku kierunków, które zamykają cykl kształcenia 
w semestrze zimowym – do dnia 31 stycznia, w przy-
padku kierunków, które zamykają cykl kształcenia 
w semestrze letnim – do dnia 30 kwietnia.

Złożoną pracę dziekan kieruje do oceny przez 
promotora i recenzenta. Wzór formularza oceny 
pracy dyplomowej promotora stanowi załącznik nr 5, 
a oceny pracy dyplomowej recenzenta – załącznik nr 6.

Po dokonaniu oceny prac złożonych przez studen-
tów, sprawdzeniu prac w systemie antyplagiatowym 
oraz pozytywnym zaliczeniu ostatniego semestru 
studiów dziekan ustala terminy egzaminów dyplo-
mowych.

Termin egzaminu dyplomowego powinien być 
wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia złożenia 
pracy dyplomowej, nie później niż: dla studentów 
składających pracę w pierwszym terminie: do dnia 
31 marca – w przypadku studiów kończących się 
w semestrze zimowym, do dnia 30 czerwca – w przy-
padku studiów kończących się w semestrze letnim; dla 

studentów składających 
pracę w drugim ter-
minie: do 10 lipca – 
w przypadku złożenia 
pracy do 15 czerwca, 
do 30 października – 
w przypadku złożenia 
pracy do 30 września.

Termin egzaminu 
dyplomowego wyznacza 
dziekan i powiadamia 
o tym fakcie członków 
komisji.

O terminie egzaminu 
dyplomowego studenci są powiadamiani poprzez infor-
macje umieszczone na stronie internetowej Uczelni 
lub dowiadują się osobiście w dziekanacie.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, 
podczas którego student powinien wykazać się 
osiągnięciem wszystkich efektów uczenia się zało-
żonych w programie studiów studiowanego kie-
runku oraz znajomością problematyki objętej pracą 
dyplomową.

Podczas egzaminu dyplomowego student prezen-
tuje tezy pracy dyplomowej oraz odpowiada na trzy 
pytania członków komisji egzaminu dyplomowego 
związane z tematyką pracy dyplomowej oraz efektami 
uczenia się z zakresu kierunku studiów i specjalno-
ści studiów. Prezentacja tez pracy dyplomowej oraz 
każde pytanie oceniane są osobno.

Egzamin dyplomowy uważa się za niezdany, jeżeli 
student otrzyma ocenę niedostateczną z prezentacji 
tez pracy dyplomowej lub zadanego pytania. W takim 
przypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną 
z egzaminu dyplomowego.

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja 
ustala: końcową ocenę egzaminu dyplomowego, osta-
teczny wynik studiów, zgodnie z § 47 ust. 3 regula-
minu studiów, wynik studiów wyrównany do pełnej 
oceny, który jest wpisywany na dyplom, zgodnie 
z § 47 ust. 4 regulaminu studiów.

Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komi-
sji ogłasza jego wynik. Przebieg i wynik egzaminu 
komisja odnotowuje w dokumentacji obrony pracy 
dyplomowej, którymi są: protokół egzaminu dyplo-
mowego stanowiący załącznik nr 7, zestawienie 
obrazujące przebieg studiów studenta stanowiące 
załącznik nr 8.

Ocenę pracy dyplomowej oblicza się jako średnią 
z ocen promotora i recenzenta według skali: niedo-
stateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry 
plus, bardzo dobry, zaokrąglając w górę do najbliż-
szej oceny (np. 3,25 jako plus dostateczny; 3,75 
jako dobry), z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 regulaminu 
studiów. Tak obliczoną ocenę wpisuje się do doku-
mentacji, o której mowa w § 6 ust. 5.

Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się jako 
średnią obliczoną z czterech ocen: prezentacji tez pracy 
dyplomowej oraz trzech oddzielnie ocenionych pytań 
według skali i sposobu, o którym mowa powyżej.

Oceny końcowe, w zestawieniu obrazującym prze-
bieg studiów oraz ostateczny wynik studiów, oblicza 
się do dwóch miejsc po przecinku.

Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji egzaminu 
dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji.

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej ocen 
z modułów/przedmiotów nie bierze się pod uwagę 
zajęć zaliczanych bez oceny („zal.”).

Zarządzenie nie dotyczy studentów kierunków: 
Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i Ratownictwo medyczne.
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W Centrum Konferencyjno
-Widowiskowym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 7 
lutego 2020 r. odbędzie się 
koncert jubileuszowy Lions 
Club Silesia Legnica pt. 
„Spełniamy dziecięce marze-
nia”. Gwiazdą koncertu 

będzie Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Przed 
ich występem zaprezentuje się Patrycja Kamola.

Andrzej Korycki, członek legendarnego zespołu 
„Stare Dzwony”, od początku lat 80-tych wykonawca 
współczesnych piosenek żeglarskich. W świecie 
muzycznym zasłynął przede wszystkim jako twórca 
utworów: „Magda”, „Struna za struną”, „Chciałem być 
żeglarzem”, „Byle dalej”, „Załoga”, „Cyklady”, „Rejs 
tawerną”, „Plasterek cytryny i ja”.

Od ponad 10 lat Andrzej występuje w duecie 
z Dominiką Żukowską, z którą wspólnie śpiewa 
utwory autorskie, tradycyjne pieśni o morzu oraz 
współczesne pieśni kubryku.

Duet Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej 
od lat fascynuje się repertuarem trzech wybitnych 
postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzi-
mierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, których 
twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz 
wymownością tekstów, które w ujmujący sposób opi-
sują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami.

Pasja Andrzeja Koryckiego do pieśni wspomnia-
nych artystów zrodziła się w latach 80-tych – w cza-
sach Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, 
na którym to jego interpretacje ballad rosyjskich 
zostały nagrodzone Samowarem.

Podczas koncertów – zarówno po rosyjsku, jak 
i w polskich tłumaczeniach – duet wykonuje wiele 
wzruszających ballad tych artystów, takich jak: „Mod-
litwa”, „Pożegnanie Polski”, „Aleksander Siergiejewicz 
Puszkin”, „Piosenka o piechocie”, „Niebieski balonik”, 
„Droga na Smoleńsk”, „Pieśń gruzińska”, „Ostatni 
trolejbus”, „Trzy miłości”, „Reinkarnacja”, „Konie”, 
„Włóczęga”, „O мой cынок”, „Kozacka przypowieść”, 
„Миленький ты мой”, „Эх загулял…”

Lions Club Silesia Legnica spełnia 
dziecięce marzenia

Wykonując rosyjskie pieśni, zabierają publiczność 
w świat wspomnień i wzruszeń. Ballady te nawiązują 
do słowiańskiej wrażliwości i kultury, dzięki czemu, 
mimo upływającego czasu, nie tracą na swej popu-
larności i zawsze znajdują szeroką rzeszę odbiorców.

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska starają się 
znieść klasyczny podział na artystę i widza, zdobywa-
jąc kontakt z publicznością i zapraszając do wspól-
nego śpiewania tych znanych i lubianych utworów.

Lions Club Silesia Legnica to stowarzyszenie 
o charakterze charytatywnym: działające w Legnicy 
od 30 marca 2000 roku, zrzeszające 23 członków; 
siedzibą Klubu jest hotel Qubus w Legnicy. Człon-
kowie Lions Club Silesia Legnica między innymi 
realizują następujące działania: akcje charytatywne; 
przyznawanie stypendiów dla dzieci specjalnej troski; 
organizacja corocznego pikniku z okazji Dnia Dziecka; 
opieka nad Domem Dziecka w Golance Dolnej, Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi, SP nr 4 
w Legnicy, SP nr 20 w Legnicy, Szkołą Podstawową 
w Proboszczowie; organizacja szkoleń dla nauczycieli 
pn. „Sztuka dojrzewania”; organizacja Lions Camp 
Legnica 2019.
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W dniach 18 –19 grudnia 2019 roku Legnicki 
Klub Taekwon-do był organizatorem Turniejów 
Gwiazdkowych dla najmłodszych adeptów trenują-
cych we wszystkich grupach i sekcjach LKT Legnica. 
Zawody zgromadziły łącznie kilkuset uczestników, 
sędziów i kibiców. Dzięki olbrzymiemu wsparciu 
ze strony sponsorów w ramach nagród dla dzieci 
trenujących w legnickim klubie udało się przeznaczyć: 
200 okolicznościowych medali, 230 okolicznościowych 
koszulek, 200 worko-plecaków z upominkami,

Klubowe Turnieje Gwiazdkowe LKT Legnica oka-
zały się wspaniałą okazją do promocji sportu wśród 
legnickich dzieci i rodziców. Całe przedsięwzięcie 
było możliwe dzięki wsparciu, jakie klub otrzymał 
ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź, Urzędu Mia-
sta Legnica i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

Okres przedświąteczny w Legnickim Klubie Tae-
kwon-do okazał się również bardzo udany dla naj-
bardziej doświadczonych zawodników. Po nagrodach 
od Marszałka Województwa Dolnośląskiego przyszedł 
czas na wyróżnienia od Ministra Sportu. Nowo powo-
łana Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk przyznała 
nagrody piątce reprezentantów LKT Legnica: trójce 
sportowców i dwójce szkoleniowców. Dyplomy i nagrody 
otrzymali: Maciej Żuk, Magdalena Kisiel, Kamila Kola-
nowska, Marzanna Stawarz, Łukasz Stawarz.

Łącznie na nagrody dla zawodników i trenerów 
Reprezentacji Polski Ministerstwo Sportu przezna-
czyło 330 000 zł. Przypomnijmy, że w tym roku polscy 

Intensywny koniec roku 
w Legnickim Klubie Taekwon-do

teakwondocy okazali się bezkonkurencyjni w Euro-
pie, a w światowym czempionacie ustąpili jedynie 
Argentyńczykom.

Koniec grudnia przyniósł również wyróżnienia 
w postaci powołań do Kadry Narodowej w Taekwon- 
-do 2020. W grupie kadrowiczów znalazła się aż 
ósemka zawodników LKT Legnica: Maciej Żuk, Maciej 
Blicharski, Paweł Woźniak, Marcin Blicharski, Mag-
dalena Kisiel, Wioletta Hanisch, Kamila Kolanowska, 
Monika Kowalczyk.

Najważniejszymi startami dla polskiej reprezentacji 
w nadchodzącym sezonie będą majowe XXXV Mistrzo-
stwa Europy Bratysława 2020 oraz październikowy 
VIII Puchar Świata w słoweńskim Koprze. Pierwszym 
akcentem przygotowań do rywalizacji międzynarodo-
wej będzie styczniowe zgrupowanie kadry tradycyjnie 
już w COS OPO Spała.




