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31 stycznia – 2 lutego – odbywało się wyjazdowe 

szkolenie kadry kierowniczej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

4 lutego – odbyło się posiedzenie Senatu PWSZ 
im. Witelona w Legnicy.

5 lutego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy zorganizowała jedenastą już 
edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które 
odbywały się pod honorowymi patronatami: Wojewody 
Dolnośląskiego 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. 

7 lutego – w Centrum Konferencyjno-Widowisko-
wym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy odbył się koncert jubileuszowy Lions 
Club Silesia Legnica pt. „Spełniamy dziecięce marze-
nia”. Gwiazdą koncertu byli Andrzej Korycki i Domi-
nika Żukowska. Przed ich występem zaprezentowała 
się Patrycja Kamola ze swoim autorskim repertuarem.

7 lutego – w Akademickim Liceum Ogólnokształcą-
cym odbywał się „Dzień przebrania karnawałowego”.

9 lutego – zakończyła się zimowa sesja egzami-

nacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych naszej Uczelni.

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

10 –14 lutego – Biuro Współpracy z Zagranicą 
zorganizowało „Orientation Week” dla nowych stu-
dentów z programu Erasmus+. W semestrze letnim 
roku akademickiego 2019/2020 gościmy 15 nowych 
studentów z tego programu.

12 lutego – studenci z programu Erasmus+ wraz 
z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą udali 
się na zwiedzanie Legnicy. Studenci odwiedzili cie-
kawe miejsca w naszym mieście – między innymi 
Rynek, rzeźbę Julka, Katedrę pw. św. św. Piotra 
i Pawła, Zamek Piastowski, Palmiarnię, Mauzoleum 
Piastów i Akademię Rycerska.

13 lutego – studenci z programu Erasmus+ spot-
kali się z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą 
oraz władzami Uczelni. Studentom zaprezentowano 
kampus Uczelni oraz przekazano informacje na temat 
zajęć.

14 lutego – pracownicy naszej Uczelni obchodzili 
Walentynki.

16 lutego – zakończyła się sesja poprawkowa 
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co przed nami
2 marca – mija termin zgłaszania przez nauczycieli 

akademickich wyjazdów z wykładami za granicę oraz 
przez pracowników niebędących nauczycielami akade-
mickimi wyjazdów na szkolenia za granicę w ramach 
programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

12 marca – w Centrum Konferencyjno-Widowisko-
wym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy odbędzie się finał konkursu „Znam 
powiat legnicki jak swój dom”. Organizatorem wyda-
rzenia jest Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy.

19 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się drugi 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych naszej Uczelni.

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

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

etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej.

31 marca – mija termin składania wniosków przez 
studentów na wyjazd na dwu- lub trzymiesięczną 
praktykę zagraniczną, studencką lub absolwencką, 
w okresie od czerwca do września w roku akade-
mickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ 
i PO WER.

31 marca – mija termin składania wniosków 
na wyjazd na studia w semestrze zimowym i/lub 
letnim za granicę w roku akademickim 2020/2021 
w ramach programu Erasmus+ i PO WER.

25 lutego – studenci trzeciego roku Pielęg-
niarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej brali udział w pierwszym etapie Między-
uczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny 
Fetlińskiej.

25 lutego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy wzięła udział w X Powiato-
wych Targach Edukacji i Pracy w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
7 lutego 2020 roku przedstawiło listę 15 publicz-
nych uczelni zawodowych, do których trafi 15 mln zł 
z „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości”. Każda 
z uczelni otrzyma po milionie złotych. W tym gro-
nie znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy. Warto zaznaczyć, że już po raz 
trzeci nasza Uczelnia stała beneficjentem rządowej 
subwencji. Ponadto jesteśmy jedną z dwóch publicz-
nych uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, które 
taką dotację otrzymają. 

Wyniki tegorocznej, drugiej już edycji projektu 
ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jaro-
sław Gowin. Uroczystość odbyła w gmachu MNiSW.

Wsparcie w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy 
Doskonałości” jest zagwarantowane w Konstytucji 
dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych 
uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się naj-
lepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy 
swoich absolwentów, otrzymuje dodatkowe pieniądze.

– W ścisłej współpracy między ministerstwem 
a środowiskiem akademickim unowocześniamy pol-
skie uczelnie – tak aby nauka, szkolnictwo wyższe 
w jak największym stopniu stały się kołem zama-
chowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie 
ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konsty-

Kolejny milion złotych 
dla PWSZ im. Witelona w Legnicy !

tucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych 
uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej 
gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim 
– polskich studentów – podkreślił Jarosław Gowin.

Szef MNiSW zwrócił uwagę, że uczelnie zawodowe 
kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami 
konkretnego regionalnego rynku pracy.

– Aby docenić osiągnięcia tych uczelni, już po raz 
drugi przeprowadzamy konkurs na tzw. „Dydaktyczną 
Inicjatywę Doskonałości”. W oparciu o bardzo szcze-
gółowe dane wyłaniamy 15 uczelni, które najlepiej 
kształcą pod kątem potrzeb rynku pracy – powiedział 
minister Gowin.

W tym roku 7 uczelni znalazło się w gronie nagro-
dzonych po raz pierwszy, nagroda jest niebagatelna – 
to 1 milion zł.

– Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni 
zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierze-
nia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez 
pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla 
uczelni i ministerstwa – zaakcentował minister nauki.

Premia finansowa jest wypłacana uczelniom w for-
mie subwencji, która zapewnia większą elastyczność 
w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać 
środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, 
np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie 
praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, 
kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry 
dydaktycznej, modernizację laboratoriów.

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” to element 
realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który 
zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ 
szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia 
akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie 
warunki do funkcjonowania.
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Konferencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
i Krajowej Izby Fizjoterapeutów

2019 rok obfitował w wiele wydarzeń istotnych 
dla fizjoterapeutów. Znacząco wzrosły ich kompe-
tencje u procesie usprawniania pacjentów. Krajowa 
Izba Fizjoterapeutów (KIF) zakończyła kilka bar-
dzo istotnych projektów będących konsekwencją 
podjętych zamierzeń i pracy wykonanej w latach 
poprzednich, m.in. zostało zarejestrowanych 12 
tysięcy praktyk fizjoterapeutycznych oraz ruszyła 
pierwsza kampania reklamowa promująca zawód 
fizjoterapeuty.

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego wprowadziło standardy kształcenia 
na kierunku fizjoterapia. Zaordynowane zmiany, 
dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkowi organi-
zacyjnemu oraz pomimo trudności, udało się wpro-
wadzić w obecnym roku akademickim 2019/2020. 
Szybkie tempo wprowadzania zmian doprowadziło 
do pojawienia się wielu pytań dotyczących interpre-
tacji określonych zapisów. Skutkiem tego było zor-
ganizowanie 20 stycznia 2020 roku w Warszawie 
konferencji z udziałem przedstawicieli Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów.

Moderatorem konferencji byli prof. Bożena 
Czarkowska-Pączek, przewodnicząca Zespołu Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Kul-
turze Fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
i dr Zbigniew Wroński, wiceprezes Krajowej Rady 
Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji. Przedsta-
wicielami Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na konferencji byli dr Grze-
gorz Konieczny, Kierownik Zakładu Fizjoterapii, 
oraz mgr Paulina Wojtaszewska, członek Komisji 
Programowej na Kierunku Fizjoterapia.

Podczas konferencji przedstawiciele PKA i KIF 
omówili poszczególne zapisy oraz przedstawili ich 
rozwinięcie. Kryterium oceny programowej to:
1. Sposób konstrukcji programu studiów oraz 

jego zgodność ze standardem kształcenia.
2. Realizacja programu studiów.
3. Warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzy-

skanych efektów uczenia się, w tym na etapie 
egzaminu dyplomowego.

4. Poziom kompetencji i doświadczenia kadry 
prowadzącej kształcenie.

5. Dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej 
do realizacji programu studiów do potrzeb 
i celów kształcenia.

6. Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
w odniesieniu do programu studiów.

7. Stopień umiędzynarodowienia kształcenia. 
8. Jakość wsparcia studentów w procesie ucze-

nia się.
9. Dostępność i jakość informacji o studiach.

10. Sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich 
skuteczność.
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Drodzy Maturzyści ! 

Przed Wami rok życiowych decyzji i waż-
nych wydarzeń – matura, a następnie studia. 
Czy zastanawialiście się już, co chcecie robić 
w przyszłości? Jak zaplanować swoją karierę 
zawodową? Co studiować i gdzie?

Wśród wielu uczelni godna rozważenia jest 
oferta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Wybór naszej Uczelni 
pozwoli Wam zrealizować zaplanowane aspira-
cje edukacyjne. Bogaty wachlarz atrakcyjnych 
kierunków studiów I stopnia – licencjackich 
i inżynierskich, studiów II stopnia – magister-
skich, kursów i szkoleń, nowoczesne zaplecze 
dydaktyczne, a także współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorstwami, w których studenci mogą 
odbywać praktyki zawodowe, gwarantują studia 
nie tylko efektywne, ale i prowadzone w aka-
demickiej formie.

Zapraszamy Was na Dzień Otwartych Drzwi 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, który odbędzie się 
2 kwietnia 2020 r., w godzinach od 9 do 14.

W tym dniu będzie można szczegółowo zapo-
znać się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 
2020/2021 i zwiedzić naszą Uczelnię. W progra-
mie poza prezentacją kierunków studiów prze-
widziano wykłady popularnonaukowe, pokazy 
oraz zwiedzanie kampusu.

Dzień Otwartych Drzwi 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
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Już wkrótce rozpoczy-
namy nabór na nowator-

skie kursy w formie e-learningu. 
Program kursu obejmuje cztery nowator-

skie kursy edukacyjne (dwie edycje) dla studentów 
w formie e-learningu, stanowiące dodatkowy element 
procesu kształcenia na studiach I i II stopnia. 

Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu, 
w dowolnym miejscu i całkowicie bezpłatnie. Kształcenie 
online zapewni zdobycie wiedzy i praktyki w obszarach 
rokujących najszybsze zatrudnienie po zakończeniu 
studiów.

Tematyka kursów e-learningowych:

1. Architektura aplikacji internetowych opartych 
na framework Laravel – kurs pomoże stworzyć dobrze 
zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej, 
odpowie na pytania, jak uniknąć puchnięcia kontro-
lerów, jak reagować na zmiany w bazie danych, jak 
uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania i jak 
zaznajomić się z interfejsami.

2. Wirtualizacja i model chmury obliczeniowej 
w zastosowaniach praktycznych – kurs prowadzi 
do podniesienia kompetencji analitycznej i informa-
tycznej w zakresie najnowszych trendów związanych 
z architekturą wykorzystywaną do projektowania 
i budowy współczesnych systemów informatycznych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Weź kurs na MOOC!
Kształcenie online szybką i skuteczną formą 

zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności

3. Lean production – celem kursu jest przed-
stawienie teoretycznych aspektów koncepcji lean 
production, a także praktycznego wykorzystania 
i zastosowania narzędzi, technik i metod stoso-
wanych w ramach tej koncepcji. 

4. Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Prak-
tyczne ujęcie bilansowe i podatkowe – kurs pro-
wadzi do podniesienia kompetencji analitycznych, 
w tym umiejętności rozwiązywania problemów 
w zakresie przedsiębiorczości. 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób 
gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia 
w celu nabycia wyższych kompetencji informatycz-
nych i analitycznych w zakresie zarówno projekto-
wania, programowania i aplikacji internetowych, 
jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji. 

Organizacja kursu
• rekrutacja – luty 2020, 
• kursy umieszczone są na specjalnie utworzonej 

platformie, której administratorem będzie Fun-
dacja Młodej Nauki przy wsparciu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

• kursy będą prowadzone wyłącznie w formie 
e-learingu/MOOC, 

• kurs przystosowany jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych,

• rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-

lona w Legnicy
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica

Biuro projektu. Budynek C pokój 218
tel. 76 723 2338

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

„Chcesz wiedzieć więcej? Weź kurs na MOOC! 
Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdo-
bywania dodatkowych kompetencji i umiejętno-
ści” – projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
wartość projektu 222 330,00 zł.

Nowatorskie kursy w formie e-learningu
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 Lutowe posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęło 
się od wręczenia powołań nowym członkom Senatu. 
Zostali nimi dr Jerzy Buczko, przedstawiciel nauczy-
cieli akademickich z Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych, oraz Kacper Berć, przedstawiciel 
studentów. 

Obrady rozpoczęły się od przedstawienie spra-
wozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
które przedstawił mgr Mirosław Zaguła – przewod-
niczący Rady Uczelni. 

Rada została powołana uchwałą nr Vl/179 Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. w osobach: 
Krzysztof Sadowski, Bogusława Potocka, Mirosław 
Zaguła, Jerzy Stefaniak, Katarzyna Senko, Daniel 
Medyński oraz Jonatan Kołodziejczyk – przewodni-
czący Samorządu Studenckiego. 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy uchwałą nr Vl/188 z dnia 
11 czerwca 2019 r. wybrał Mirosława Zagułę na prze-
wodniczącego Rady Uczelni. Kadencja pierwszej Rady 
Uczelni trwa od 11 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 
2020 r. W ubiegłym roku odbyło się 5 posiedzeń Rady. 

W tym czasie Rada Uczelni podejmowała decy-
zje w następujących sprawach: wskazania kandydata 
na przewodniczącego Rady Uczelni, wyrażenia opi-
nii na temat projektu Statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, uchwalenia 
Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wyboru zastępcy 
przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wyrażenia 
opinii na temat zmian w Statucie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wyrażenia 
zgody na rozporządzenie częścią obligacji skarbowych 
będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, obniżenia rocznego 
wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz 
wyrażenia opinii dotyczącej korekty planu rzeczowo-
finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na rok 2019.

Nowy kierunek studiów 
i Doktor Honoris Causa

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy zatwierdził sprawozdanie 
Rady Uczelni z jej działalności w roku 2019. 

Następnie Rektor prof. Ryszard K. Pisarski przed-
stawił projekt zmiany uchwały w sprawie Statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Proponowane regulacje mają dostosować 
zapisy statutu do obowiązujących rozstrzygnięć zawar-
tych w ustawie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim 
zapisów odnoszących się do procedur wyborczych 
na stanowiska kierownicze w Uczelni. Propozycje 
zostały przyjęte.

W dalszej części obrad dr Helena Babiuch, pro-
rektor ds. dydaktyki i studentów, omówiła projekt 
uchwały w sprawie procedur dotyczących oceny 
nauczycieli akademickich. Wcześniej z tymi uregu-
lowaniami zapoznali się przedstawiciele działających 
na Uczelni związków zawodowych i Rady Uczelnianej 
Samorządu Studenckiego, przedstawiając pozytywne 
opinie o projekcie. W dokumencie doprecyzowano 
zapisy dotyczące kryteriów oceny okresowej, tryb 
i podmiot dokonujący ocen okresowych nauczycieli 
akademickich. Mają oni przede wszystkim obowiązki 
dydaktyczne, ale także organizacyjne, i one także 
będą podlegały ocenie. 

Projekt został przyjęty. Szczegółowe zapisy doty-
czące tych uregulowań zaprezentujemy w jednym 
z najbliższych wydań „Kwadransa Akademickiego”. 

Następnie dr Helena Babiuch zaproponowała podję-
cie uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinar-
nych dla studentów. Nowe zasady wprowadziła ustawa 
2.0 i nowy statut Uczelni. Senatorowie zatwierdzili 
proponowane składy komisji. W ten sposób powołano 
Komisję Dyscyplinarną dla Studentów w składzie: 
przewodniczący komisji – dr Jakub Rzucidło, przed-
stawiciele nauczycieli: dr Sławomir Kryszkowski, 
mgr inż. Krystian Sadowski, dr Katarzyna Sępowicz- 
-Buczko, mgr Wanda Hurej oraz dr n. med. Joanna 
Żółtańska; przedstawicielami studentów zostali: 
Paweł Seredyka, Paweł Tkaczyk, Maciej Morawski, 
Wiktoria Wąchalska, Tomasz Woźnica oraz Gracjana 
Kurcewicz.
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Powołano także Odwoławczą Komisję Dyscypli-
narną dla Studentów w składzie: przewodniczący 
komisji – dr Anna Banaszewska; przedstawiciele 
nauczycieli: mgr Agnieszka Koryś i mgr Halina Komo-
rowicz; przedstawicielami studentów zostali: Adriana 
Gabor, Anna Kopacz i Marlena Dziamba.

Kadencja obu komisji upływa 31 sierpnia 2020 r. 
Zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego 
i kompetencje komisji dyscyplinarnych określone 
zostały w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w aktach wyko-
nawczych do ustawy.

W kolejnym punkcie Rektor prof. Ryszard K. Pisar-
ski zaproponował uchwalenie Regulaminu nadawania 
tytułu „Doktora Honoris Causa” Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Dokument precyzuje, że Senat Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ma prawo 
nadawać tytuł „Doktor Honoris Causa” – najwyższy 
zaszczyt Uczelni.

Tytuł honorowy może być nadawany zarówno oby-
watelom polskim, jak i cudzoziemcom za: wybitne 
dokonania naukowe lub społeczne, niekwestiono-
wane zasługi dla systemu wyższego szkolnictwa 
zawodowego oraz wyjątkowej wagi współpracę 
z Uczelnią.

Z inicjatywą nadania tytułu „Doktora Honoris 
Causa” występuje Rektor.

Kandydat, skłonny przyjąć tytuł honorowy, przed-
stawia dokonania przemawiające za jego przyznaniem. 

Rektor w postępowaniu o nadanie tytułu hono-
rowego powołuje promotora i dwóch recenzentów, 
w tym jednego spoza społeczności Uczelni.

Promotor, po zapoznaniu się z recenzjami, przygo-
towuje uzasadnienie wniosku o nadanie kandydatowi 
tytułu „Doktora Honoris Causa”.

Wszelkie sprawy związane z postępowaniem o nada-
nie tytułu honorowego traktowane są jako poufne.

Rektor przedkłada Senatowi wniosek o nadanie 
kandydatowi tytułu „Doktora Honoris Causa”. 

Senat w głosowaniu tajnym podejmuje w tym 
względzie uchwałę bezwzględną większością głosów. 

Dyplom „Doktora Honoris Causa”, w języku polskim 
i łacińskim, wręczany jest podczas uroczystego posie-
dzenia Senatu lub inauguracji roku akademickiego. 

Organizacja uroczystości i koszty postępowania 
o nadanie tytułu honorowego leżą po stronie Uczelni.

Regulamin określa również przebieg uroczystego 
posiedzenia Senatu w związku z nadaniem tytułu „Dok-
tora Honoris Causa”. Uroczystość rozpoczyna się wkro-
czeniem orszaku w następującym porządku: Poczet 
Sztandarowy Uczelni, Członkowie Senatu, Prorektorzy, 
Promotorzy i Recenzent, Doktorant honoris causa 
w towarzystwie Rektora. Doktorant zajmuje ekspono-
wane miejsce w fotelu. Chór wykonuje „Gaudeamus 
igitur”. Rektor wita gości. Promotor wygłasza laudację 
Doktoranta. Rektor odczytuje uchwałę Senatu PWSZ 
im. Witelona w Legnicy w sprawie nadania tytułu 
„Doktora Honoris Causa” i wręcza dyplom wyróżnio-
nemu, który na prośbę Rektora wygłasza wykład oko-
licznościowy. Rektor składa podziękowanie za udział 
w uroczystości i zamyka posiedzenie Senatu. Chór 
wykonuje „Gaude Mater Polonia”. 

Regulamin został zatwierdzony przez Senatorów.
W kolejnym punkcie dr Renata Gnitecka, dziekan 

Wydziału Nauk Techniczych i Ekonomicznych, zapro-
ponowała zmianę uchwały w sprawie dostosowania 
programów studiów na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych. Senatorowie zatwierdzili „Zajęcia 
i zakładane efekty uczenia się”, „Tabelę spójności 
efektów uczenia się” oraz „Zajęcia i zakładane efekty 
uczenia się”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma 
zastosowanie od roku akademickiego 2019/2020. 

Doktor Monika Wierzbicka, dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, przedstawiła program 
studiów na kierunku Zdrowie publiczne. Kierunek 
ten ma zostać uruchomiony jako studia stacjonarne 
drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku 
akademickiego 2020/2021. Stanowić ma możliwość 
kontynuowania nauki dla absolwentów Ratownictwa 
medycznego, Dietetyki oraz Coachingu zdrowego 
stylu życia. 

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia Senatu 
była uchwała dotycząca utraty mocy uchwały w spra-
wie określenia szczegółowych warunków postępowania 
konkursowego na stanowiska nauczycieli akademi-
ckich oraz zasad ich awansowania. Zgodnie z nowymi 
przepisami Ustawy 2.0 kompetencje w tej sprawie 
ma Rektor i zostaną one uregulowane zarządzeniem. 

Na koniec Senatorowie uchwalili program stu-
diów podyplomowych pn. „Język angielski w edu-
kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Studia będą 
prowadzić nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych.
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Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się 
na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia 
pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, 
Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne; 
jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich – 
Fizjoterapia oraz jednym kierunku studiów magi-
sterskich (studia drugiego stopnia) – Pielęgniarstwo.

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
studia licencjackie

O kierunku 

Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny 
kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko 
zmieniającego się rynku pracy, uczący umiejętno-
ści praktycznych poszukiwanych przez pracodaw-
ców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom 
społecznym.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy 
do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących 
profilaktyki i promocji zdrowia. Koncepcja kształce-
nia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy 
i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, 
niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowa-
nia w zakresie: wyboru najlepszego sposobu na roz-
wijanie sprawności fizycznej, wyboru lub zmiany 
nawyków żywieniowych, pokonania stresu/przeciw-

Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia !

działania wypaleniu zawodowemu, osiągnięcia rów-
nowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, 
wsparcia po długotrwałej chorobie, wsparcia przy 
problemach zdrowotnych mających podłoże psycho-
somatyczne, panowania nad emocjami.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: placów-
kach oświatowych, klubach sportowych, ośrodkach 
rehabilitacyjnych, sanatoriach i uzdrowiskach, fir-
mach i organizacjach oraz instytucjach związanych 
z poprawą kondycji zdrowotnej, działach kadr i public 
relations. 
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Nasze atuty

• Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich 
mogą kontynuować kształcenie na studiach II stop-
nia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich 
preferencji i może podążać w różnych kierunkach 
związanych ze zdrowiem: dietetyka, wychowanie 
fizyczne, turystyka i rekreacja oraz psychologia 
społeczna i coaching.

• Realizacja programu studiów na kierunku Coa-
ching zdrowego stylu życia pozwala na zdoby-
cie pełnych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, laboratoria i pracownie umiejętności 
praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii 
wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu 
i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki 
i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier 

i zabaw ruchowych, pracownia treningów moto-
rycznych i treningu zdrowotnego). 

• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie praktyczne.

Partnerzy

• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• kluby sportowe i stowarzyszenia krzewiące kulturę 

fizyczną,
• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
• hotele, baseny i pływalnie,
• sanatoria i uzdrowiska lecznicze.

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

DIETETYKA
studia licencjackie

O kierunku 

Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawan-
sowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia 
człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii 
przygotowywania potraw, kontroli jakości produk-
tów żywieniowych i warunków ich przechowywania, 
psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, bioche-
micznych podstaw żywienia, technologii gastrono-
micznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób 
dietozależnych.



Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko 
uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświadamia, 
jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeli-
minować.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: publicz-
nych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej: 
klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicz-
nych i chorób metabolicznych, zakładach opieki dłu-
goterminowej i paliatywnej, domach opieki społecznej, 
w ramach własnej działalności gospodarczej – gabinet 
dietetyczny i poradnictwa żywieniowego, placówkach 
szkolenia sportowców, instytucjach naukowo-badaw-
czych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach 
zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem 
wiedzy z zakresu żywienia człowieka, organizacjach 
konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego i zakła-
dach dostarczających pożywienie do szpitali i innych 
placówek zbiorowego żywienia (restauracje, stołówki 
szkolne i pracownicze, przedszkola – catering), stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych, centrach odnowy bio-
logicznej, spa, salonach kosmetycznych, szkolnictwie 
– po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie 
z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów 
kształcenia nauczycieli).

Nasze atuty

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, laboratoria i pracownie umiejętności 
praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia 
antropometryczna, laboratorium biochemii i toksy-
kologii, laboratorium mikrobiologii i biologii mole-
kularnej, pracownia technologii potraw, pracownia 

komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym 
układanie diet).

• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie praktyczne. 

• Wspieranie aktywności studentów poprzez dzia-
łalność w Studenckim Kole Naukowym Dietety-
ków PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność 
naukowa, edukacyjna i społeczna).

Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie województwa dolno-
śląskiego,

• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
• placówki ochrony zdrowia,
• domy pomocy społecznej i domy dziecka,
• powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• hotele,
• poradnie dietetyczne i gastroenterologiczne,
• ośrodki diagnostyki i terapii endoskopowej,
• sanatoria i uzdrowiska lecznicze.

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

 − dietetyka kliniczna,
 − poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastro-

nomii.

FIZJOTERAPIA 
Jednolite studia magisterskie

O kierunku

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związa-
nym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu 
najbardziej rozwojowych na świecie. Studia na tym 
kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjali-
stycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania 
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest 
samodzielnym zawodem medycznym w myśl ustawy 
z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1994). Fizjoterapeutami mogą zostać tylko osoby 
o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowi 
gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa sku-
teczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien działać 
z należytą starannością, z poszanowaniem zasad etyki 
i praw pacjenta oraz kierować się aktualną wiedzą 
medyczną. Szczególne predyspozycje do tego zawodu 
posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, 
odpowiedzialne i cierpliwe.

Wykonując zawód fizjoterapeuty, po zdobyciu odpo-
wiednich uprawnień, można:
• planować i prowadzić fizjoterapię,
• zlecać i dobierać wyroby medyczne do potrzeb 

pacjenta oraz uczyć pacjenta posługiwania się nimi,
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• edukować, motywować do aktywności i propa-
gować zachowania mające na celu zapobieganie 
niepełnosprawności,

• wydawać opinie i orzeczenia dotyczące stanu osób 
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej pro-
cesu.
Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie 

do:
• prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie 

fizjoterapii,
• kierowania pracą zawodową osób będących fizjo-

terapeutami,
• zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, 

na których wykonuje się czynności związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzo-
rem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, 
nauczania zawodu fizjoterapeuty.

Perspektywy zawodowe

Fizjoterapeuci mogą prowadzić własną działalność 
gospodarczą oraz znajdują zatrudnienie w: publicz-
nych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
szpitalach i klinikach, zakładach opiekuńczo-leczni-
czych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach 
o różnym profilu leczniczym i szpitalach uzdrowi-
skowych, ośrodkach zdrowia, poradniach i zakładach 
rehabilitacji leczniczej, gabinetach rehabilitacyjnych 
i odnowy biologicznej oraz spa, gabinetach masażu, 
salonach fitness, klubach sportowych i ośrodkach 
medycyny sportowej, placówkach oświatowych ( przed-
szkolach, szkołach, uczelniach wyższych).

Nasze atuty

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, pracownie specjalistyczne do nauki 
umiejętności praktycznych: pracownia anatomiczna, 
fizjologii wysiłku fizycznego, kinezyterapii, masażu 
i terapii manualnej, medycyny fizykalnej: fizyko-
terapii, pracownia biomechaniki i analizy ruchu).

• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie praktyczne.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizo-
wane w placówkach szkolenia praktycznego pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

• Płatne praktyki pilotażowe.
• Wspieranie aktywności studentów poprzez dzia-

łalność w Studenckim Kole Naukowym Fizjotera-
peutów PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność 
naukowa, edukacyjna i społeczna).

• Uzyskanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności 
praktycznych z zakresu fizjoterapii oraz pokrew-
nych dyscyplin medycznych, które umożliwia 
przygotowanie do Państwowego Egzaminu Fizjo-
terapeutycznego (PEF), a dzięki temu uzyska-
nie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 
który gwarantuje wielopłaszczyznowe perspektywy 
zatrudnienia.

• Absolwent jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku Fizjoterapia może podjąć studia 
trzeciego stopnia.

Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie województwa dolno-
śląskiego,

• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
• uzdrowiska i sanatoria o różnorodnym profilu 

leczniczym,



• kluby sportowe,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• centra i gabinety rehabilitacyjne,
• salony odnowy biologicznej i salony fitness.

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).
Uzyskany tytuł: magister.

PIELĘGNIARSTWO
studia licencjackie

O kierunku 

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się 
na standardach kształcenia określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk 
medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki 
podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie pod-
stawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. 
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, 
ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć prak-
tycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej 
studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma cha-
rakter praktyczny. Absolwent tego kierunku posiada 
wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szcze-
gółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 
pielęgniarstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia może zna-
leźć zatrudnienie w:
• podmiotach prowadzących działalność leczniczą, 

w tym w szpitalach,
• przychodniach, poradniach,
• placówkach świadczących podstawową i specjali-

styczną opiekę medyczną,
• ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
• placówkach opieki długoterminowej.

Nasze atuty

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, pracownie specjalistyczne do nauki 
umiejętności praktycznych (pracownia anato-
miczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia 
opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, 
czynności ratowniczych).

• Możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą 
symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wier-
ności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, 
sala umiejętności technicznych, sala egzaminu 
OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS).

• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i wszechstronnego przy-
gotowania do pracy w kraju i w państwach Unii 
Europejskiej.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizo-
wane w placówkach szkolenia praktycznego pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne 
praktyki pilotażowe.

• Wspieranie aktywności studentów poprzez dzia-
łalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych 
Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność 
naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach 
naukowych – oraz społeczna – podjęcie wolonta-
riatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych).

• Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada 
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz 
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 
i Położnych.

• Dyplom ukończenia studiów na kierunku Pie-
lęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień 
określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej. 

• Absolwent studiów pierwszego stopnia na kie-
runku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego 
stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie województwa dolno-
śląskiego,

• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, 
świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę 
medyczną,

• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz 

szpitale uzdrowiskowe.

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa.
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RATOWNICTWO MEDYCZNE 
studia licencjackie

O kierunku 

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo 
medyczne jest przygotowanie kompetentnego pra-
cownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. 
Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa 
wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdro-
wiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych 
czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podej-
ścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycz-
nego (PERM).

Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w multi-
medialnych salach wykładowych, jak i w Monoprofilo-
wym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem 
najnowszego sprzętu medycznego i środków dydak-
tycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpital-
nych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa 
medycznego oraz oddziałach chirurgii, kardiologii, 
intensywnej terapii czy neurologii. Umiejętności 
praktyczne przekazywane są również podczas zajęć 
praktycznych organizowanych na oddziałach szpital-
nych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy 
chorób wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć 
przygotowują do podejmowania działań mających 
na celu diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie 
odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia pacjentów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: 
• publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratun-
kowych,

• zespołach ratownictwa medycznego,
• specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, 

TOPR, GOPR),
• służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Gra-

niczna, Policja,
• firmach prowadzących szkolenia i edukację 

z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej 
pomocy,

• firmach farmaceutycznych,
• prywatnych firmach medycznych zajmujących się 

m.in. transportem medycznym, zabezpieczeniem 
medycznym imprez, 

• powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw 
opracowania regionalnych planów zabezpieczenia 
kryzysowego.

Nasze atuty

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, pracownie specjalistyczne do nauki 
umiejętności praktycznych (pracownia anato-
miczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia 
opieki długoterminowej, czynności ratowniczych, 
pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycz-
nego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogo-
towia ratunkowego).

• Zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze.
• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 

znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i wszechstronnego przy-
gotowania do pracy w zawodzie.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizo-
wane w placówkach szkolenia praktycznego pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

• Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich 
mogą kontynuować kształcenie na studiach II stop-
nia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich 
preferencji i może podążać w różnych kierunkach 
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz 
zdrowiem publicznym. 

• Wspieranie aktywności studentów poprzez dzia-
łalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych 
Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (dzia-
łalność naukowa, edukacyjna – udział w konferen-
cjach naukowych – oraz społeczna).

Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie województwa dolno-
śląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe 
oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,

• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia 
świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę 
medyczną,



Absolwent posiada ponadto umiejętność wdrażania 
nowych metod, technik opieki i rozwiązań organiza-
cyjnych, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycz-
nego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów 
do podejmowania badań naukowych oraz uczestni-
czenia w nich.

Nasze atuty

• Nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, pracownie specjalistyczne do nauki 
umiejętności praktycznych (pracownia anato-
miczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia 
opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, 
czynności ratowniczych).

• Możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą 
symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wier-
ności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, 
sala umiejętności technicznych, sala egzaminu 
OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS).

• Wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i wszechstronnego przy-
gotowania do pracy w kraju i w państwach Unii 
Europejskiej.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizo-
wane w placówkach szkolenia praktycznego pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

• Wspieranie aktywności studentów poprzez dzia-
łalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych 
Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność 
naukowa, edukacyjna i społeczna). 

• Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada 
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz 
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 
i Położnych.

• Dyplom ukończenia studiów na kierunku Pie-
lęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień 
określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej. Absolwent studiów drugiego stopnia 
może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie województwa dolno-
śląskiego,

• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdro-
wia, świadczące

• podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz 

szpitale uzdrowiskowe.

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

• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Gra-

niczna, Policja. 

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

PIELĘGNIARSTWO
studia magisterskie

O kierunku 

Program kierunku opiera się na standardach 
kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się 
odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz nauki 
w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma cha-
rakter modułowy.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, 
ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych 
oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku 
Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent 
kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada 
specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje 
z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć 
zatrudnienie w:
• podmiotach prowadzących podstawową i specja-

listyczną opiekę medyczną, w tym w szpitalach, 
przychodniach, poradniach,

• ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
• placówkach opieki długoterminowej,
• administracji państwowej i szkolnictwie medycz-

nym.
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Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy z kierunków Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i Ratownictwo medyczne 5 grudnia 2019 
roku uczestniczyli w ćwiczeniu organizowanym przez 
Koleje Dolnośląskie, które miało na celu doskonalenie 
współpracy ze służbami oraz sprawdzenie w praktyce 
wypracowanych wcześniej procedur bezpieczeństwa. 

Wzięło w nim udział blisko 150 osób. Uczestniczyli 
w nim pracownicy Kolei Dolnośląskich, funkcjonariu-
sze policji, zawodowej i ochotniczej straży pożarnej 
oraz licealiści z klasy pożarniczej z Chojnowa.

W ramach przeprowadzonych ćwiczeń sprawdzono 
kilka możliwych scenariuszy wydarzeń, takich jak 
konieczność ewakuacji pasażerów do podstawionego 
składu zastępczego, przeprowadzenie grupy pasaże-
rów do oddalonych pojazdów komunikacji zastępczej 
czy działania ratownicze i ewakuacyjne w przypadku 
pożaru składu.

Podczas szkolenia również ćwiczono współpracę 
pracowników kolei ze służbami ratunkowymi oraz 

Koleje Dolnośląskie szkoliły 
z procedur bezpieczeństwa

pasażerami. Sprawdzone zostały procedury pomocy 
rannym podróżnym i ich przekazania ratownikom oraz 
zarządzania sytuacją stresową związaną z wypadkiem 
i uspokojenia pasażerów.

dr Jerzy Buczko



20 z życia UTW

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 23 stycznia 2020 roku uczestniczyli 
w noworocznym spotkaniu. Życzenia złożyło sobie 
blisko 70 słuchaczy. W wydarzeniu wziął udział Pro-
rektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr 
hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz, który podziękował 
wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach oraz złożył życzenia od władz Uczelni.

Noworoczne spotkanie słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Podczas spotkania wręczono dyplomy „Magister 

Honoris Causa” słuchaczom z pięcioletnim stażem 
akademickim na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

W nowym roku akademickim Uniwersytet będzie 
realizował swoją działalność poprzez wykłady i semi-
naria, podczas których poruszone zostaną aktualne 
problemy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i zdro-
wotne. Ponadto prowadzone będą lektoraty języków 
obcych – angielskiego i niemieckiego, zajęcia kom-
puterowe, dyskusje. 
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Słuchacze mogą również uczestniczyć w konfe-
rencjach naukowych, spotkaniach z ludźmi nauki, 
kultury, polityki, sportu i mediów. W nowym roku 
nie zabraknie także zajęć gimnastycznych czy wyjaz-
dów turystyczno-rekreacyjnych. Dodatkowo można 
rozwijać swoje pasje w zespołach zainteresowań, 
prezentować zbiory własnej twórczości czy podjąć 
współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami dzia-
łającymi na rzecz społeczności akademickiej.



22 nagrody i wyróżnienia

Akademickie Centrum Informacyjne przyznało Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy certyfikat „Dobra Uczelnia – 
Dobra Praca 2020/2021”.

Program certyfikacji „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” miał na celu 
wyróżnienie oraz promowanie tworzących perspektywy zawodowe oraz 
dostosowujących kształcenie do potrzeb rynku pracy szkół wyższych, które 
w sposób szczególnie odpowiedzialny podchodzą do swoich studentów 
i absolwentów. W gronie takich Uczelni znalazła się PWSZ im. Witelona 
w Legnicy.

Certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” potwierdza rzetelność oraz 
solidność naszej uczelni, buduje i wzmacnia pozytywny wizerunek oraz jej 
wiarygodność, wyróżnia ją na tle innych, pomaga w dotarciu do nowych 
studentów.

Certyfikat przyznano za dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego 
w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia per-
spektyw zawodowych. To właśnie praktyczny aspekt kształcenia i właściwe 
przygotowanie studentów do pracy wyróżnia naszą Uczelnię. Pod uwagę 
brano takie aspekty funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy jak działalność jednostek uczelnianych na rzecz 
studentów i absolwentów, dostosowanie programu nauczania do potrzeb 
rynku pracy, krajowe i zagraniczne programy stażowe, a także współpraca 
uczelni z pracodawcami z regionu.

Znak jakości „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” akcentuje atrakcyjność 
uczelni w oczach maturzystów, dla których aspekt realnego zatrudnienia 
po ukończonych studiach stanowi podstawowe kryterium wyboru ścieżki 
kształcenia.

PWSZ im. Witelona w Legnicy z certyfikatem 
„Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2020/2021”
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XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne… cd. ze str. 23

Ponad 5,5 tys. uczniów i nauczycieli, między innymi 
z Legnicy, Głogowa, Świebodzic, Świdnicy, Wołowa, Lubina, 
Bolesławca, Żar, Kunic, Spalonej, Chojnowa, Chocianowa, 
Miłkowic, zapoznało się z ofertą szkół ponadpodstawowych, 
uczelni wyższych oraz instytucji specjalizujących się w roz-
woju kompetencji zawodowych i aktywizacją na rynku pracy 
podczas XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
W sumie w targach wzięło udział 45 wystawców – 14 uczelni 
wyższych, 19 szkół ponadpodstawowych oraz szkół police-
alnych, 12 instytucji edukacyjno-szkoleniowych związanych 
z doradztwem zawodowym i rynkiem pracy. 

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 5 lutego 
2020 roku odbywały się XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
pod honorowymi patronatami: Wojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
Romana Kowalczyka, Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Miasta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Powiatu Legnickiego 
Adama Babuśki oraz JM Rektora PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Legnickie Prezentacje Edukacyjne od wielu lat stanowią 
doskonałą okazję, by w jednym miejscu uzyskać informa-
cje o zasadach rekrutacji w roku 2020 oraz zaopatrzyć 
się w materiały prezentujące szkoły i uczelnie. Uczniowie, 
którzy często mają trudności z podjęciem decyzji związanej 
z dalszą edukacją, mogli poznać wszystkie aspekty zwią-
zane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i uczelni 
wyższych w roku 2020. 

Prezentacje przyciągnęły uczniów, nauczycieli i rodziców, 
którzy w jednym miejscu mogli porozmawiać zarówno o kie-
runkach kształcenia, sposobie rekrutacji, jak i o ofercie zajęć 
rozwijających zainteresowania uczniów w wybranej szkole. 
Na uwagę zasługuje fakt, że szkoły reklamowali nie tylko 
nauczyciele, lecz przede wszystkim sami uczniowie. 

Otwarcia targów dokonali: JM Rektor PWSZ im. Witelona 
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prezy-
dent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz Wicestarosta 
Powiatu Legnickiego Janina Mazur.

Podczas otwarcia wręczono wszystkim wystawcom podzię-
kowania oraz drobne upominki.

Setki odwiedzających pokazały, że impreza cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Niewątpliwym atutem Legnickich 
Prezentacji Edukacyjnych jest możliwość indywidualnego 
kontaktu z wystawcami, co pozwala poznać odpowiedzi 
na wiele ważnych pytań związanych z wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej.

– Myślę, że są one ważne przede wszystkim dla mło-
dzieży. Mają oni tutaj okazję spotkać się ze swoimi rówieśni-
kami, którzy już uczęszczają do interesujących ich szkół czy 
uczelni, i w koleżeńskiej rozmowie skonfrontować informacje 
oraz wyrobić sobie opinię. Takie kontakty są o wiele bar-
dziej owocne niż suche prezentacje przedstawicieli instytucji 
oświatowych – mówili organizatorzy prezentacji.
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Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która 
prezentowała studia magisterskie, inżynierskie, licencja-
ckie, podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Dodatkowo 
prezentowano studia podyplomowe prowadzone w naszej 
Uczelni przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Biuro 
Karier.

Na targach nie zabrakło oferty Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego czy Technikum Akademickiego. Podczas 
prezentacji swoją szeroką ofertę kształcenia przedstawił 
m.in. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. Uczniowie, pre-
zentując wszystkie kierunki kształcenia w szkole, przycią-
gali uwagę zwiedzających sztuką dekoracyjnego rzeźbienia 
w owocach i warzywach, tzw. carvingu. W czasie trwających 
prezentacji wycinali fantazyjne kształty w owocach i warzy-
wach, można było na żywo podziwiać umiejętność, którą 
nabywają uczniowie kształcący się na jednym z kierunków 
w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

Szkoły z Legnicy zaprezentowały swoje atuty poprzez 
występy uczniów podczas Pokazu Talentów w formie 
prezentacji artystycznej – występ wokalny, taneczny czy 
muzyczny. W tej części programu udział wzięli uczniowie 
z: VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy, Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy i Zespołu 
Szkół Samochodowych w Legnicy.

W ramach wykładów przygotowanych przez nauczycieli 
akademickich z naszej Uczelni uczniowie mogli zapoznać 
się z następującymi prezentacjami: „Łamanie haseł metodą 
słownikową. Pokaz ataku na prostą aplikację internetową” 
– mgr inż. Marcin Żmuda (Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych); „Fizyka – czy chcesz zrozumieć świat?” 
– dr Witold Urbanik (Wydział Nauk Technicznych i Ekono-
micznych); „Co to jest elektrownia nuklearna?” – dr inż. 
Tomasz Stechnij (Wydział Nauk Technicznych i Ekono-
micznych); „Przestępczość zorganizowana jako zagroże-
nie bezpieczeństwa państwa” – mgr Marek Czarkowski 
(Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych); „Czy 
energia może być zielona?” – dr inż. Jerzy Kuś (Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych); „Węgiel w inży-
nierii materiałowej” – dr inż. Daniel Medyński (Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych), Paweł Tkaczyk – 
student 3. roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Koło 
Naukowe Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych); „Druk 3D w edukacji 
technicznej” – Rafał Krawętek – student 2. roku kierunku 
Informatyka (Koło Naukowe Informatyki Współczesnej, 
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych); „Kolorowe 
plastry nie tylko dla sportowców” – dr Grzegorz Konieczny, 
mgr Paulina Wojtaszewska (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej).

Partnerami medialnymi tegorocznej edycji Legnickich 
Prezentacji Edukacyjnych byli: Portal LCA. PL, Portal e-leg-
nickie.pl, Portal 24legnica.pl, Portal legnica24h.pl, Portal 
RegionFan.pl, Portal TuLegnica.pl, TV Regionalna.
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W Centrum Konferen-
cyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 7 lutego 2020 r. 
odbył się koncert jubileu-
szowy Lions Club Silesia 
Legnica pt. „Spełniamy dzie-
cięce marzenia”. Gwiazdą 

koncertu był Andrzej Korycki i Dominika Żukow-
ska. Przed ich występem zaprezentowała się Patrycja 
Kamola ze swoim autorskim repertuarem. Koncert 
zainaugurował oficjalne obchody 20-lecia działalności 
Klubu.

– Stowarzyszenie Lions Club Silesia Legnica prze-
żywa niezwykły czas – swój Jubileusz. W tym roku 
świętujemy już 20 lat istnienia Stowarzyszenia i przy 
tej okazji został obrany cel główny – pomoc w speł-
nianiu dziecięcych marzeń poprzez zorganizowanie 
zbiórki na letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych – mówił mgr 
Marek Czarkowski, konferansjer, nauczyciel akademi-
cki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy.

We wstępie Marek Czarkowski powitał organiza-
torów wydarzenia.

– Z ogromną radością i wdzięcznością za całokształt 
działań witam Zarząd i Członków Stowarzyszenia, 
Gubernatora LCI Przewodniczącego strefy dolnoślą-
skiej Pana Jerzego Ciesiula, Prezydenta Stowarzysze-
nia Pana Leopolda Habiniaka oraz Wiceprezydenta 
Pana Profesora Jerzego Pietkiewicza. 

Lions Club Silesia Legnica 
spełnia dziecięce marzenia

W dalszej części głos zabrał Prezydent Klubu 
Leopold Habiniak, który zaprezentował Lions Club 
Silesia Legnica. Jest to stowarzyszenie o charakterze 
charytatywnym: działające w Legnicy od 30 marca 
2000 roku; zrzeszające 23 członków; siedzibą Klubu 
jest hotel Qubus w Legnicy. Członkowie Lions Club 
Silesia Legnica między innymi realizują następujące 
działania: akcje charytatywne; przyznają stypendia 
dla dzieci specjalnej troski; organizują coroczny 
piknik z okazji Dnia Dziecka; sprawują opiekę nad 
Domem Dziecka w Golance Dolnej, Ośrodkiem Szkol-
no-Wychowawczym w Złotoryi, SP nr 4 w Legnicy, 
SP nr 20 w Legnicy, Szkołą Podstawową w Pro-
boszczowie; organizaują szkolenia dla nauczycieli 
pn. „Sztuka dojrzewania”; organizują Lions Camp 
Legnica 2019.

Następnie głos zabrał Wiceprezydent Lions Club 
Silesia Legnica prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkie-
wicz, który w imieniu wszystkich Członków Lions 
Club Silesia Legnica powitał na koncercie pt. „Speł-
niamy dziecięce marzenia”. Wiceprezydent powitał 
zaproszonych gości również w imieniu społeczności 
akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
imienia Witelona w Legnicy, która była współorgani-
zatorem tego Koncertu. 

W swoim przemówieniu Wiceprezydent Lions Club 
Silesia Legnica,prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz 
podkreślił, że pomoc realizowana przez Lions Club 
Silesia Legnica to m.in.: fundowanie stypendiów dla 
dzieci specjalnej troski – np. w tym roku szkolnym 
przyznano stypendia dla 9 uczniów na łączną kwotę 
22 tys. zł; każdego roku organizowany jest w Legnicy 
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piknik połączony z obchodami Dnia Dziecka; opieka 
nad Domem Dziecka w Golance Dolnej, Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zło-
toryi, Szkołą Podstawową nr 4 im. Włodzimierza 
Puchalskiego w Legnicy, Szkołą Podstawową nr 20 
im. Piastów Śląskich w Legnicy, Szkołą Podstawową 
w Proboszczowie; zapewnianie udziału dzieci z pla-
cówek objętych opieką Klubu w corocznym konkur-
sie organizowanym przez Lions Club International 
na „Plakat Pokoju”; organizacja szkoleń dla nauczy-
cieli pn. „Sztuka dojrzewania”. Lions Club Silesia 
Legnica w minionym roku zorganizowal Międzyna-
rodowy Obóz Młodzieżowy LIONS CAMP „LEGNICA 
2019” POLAND, w którym uczestniczyło 21 osób 
z całego świata. Ponadto Klub bierze aktywny udział 
w akcjach charytatywnych i projektach prowadzonych 
przez Lions Clubs International Fundation. 

Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz na zakończenie 
swojego wystąpienia poprosił zebraną publiczność 
o wsparcie akcji Lions Club Silesia Legnica pt. „Speł-
niamy dziecięce marzenia”. Zebrane środki finansowe 
przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypoczynku 
wakacyjnego dzieci z ubogich rodzin. 

Patrycja Kamola to legniczanka, wokalistka, mul-
tiinstrumentalistaka, kompozytorka i autorka tekstów. 
W swoim dorobku artystycznym ma udział w kilku-
nastu sesjach nagraniowych różnych wydawnictw 
muzycznych, a w 2016 roku wydała solową płytę 
zatytułowaną „Czekając na miłość”, która uzyskała 
status Złotej Płyty. Utwory z jej najnowszej płyty 
„Nadejdzie lepszy czas” wydanej w 2019 roku, na stałe 
goszczą w ponad 30 lokalnych i ogólnopolskich 
stacjach radiowych oraz w telewizji. Andrzej Kory-
cki, 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 wzru-
szających ballad tych artystów, takich jak: „Modli-
twa”, „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…”

Wykonując rosyjskie pieśni, zabierają publicz-
ność w świat wspomnień i wzruszeń. Ballady te 
nawiązują do słowiańskiej wrażliwości i kultury, 
dzięki czemu, mimo upływającego czasu, nie tracą 
na swej popularności 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.

Podczas koncertu udało się łącznie zebrać kwotę 
6 687,90 zł. Środki te przeznaczone będą na letni 
wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.
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Biuro Współpracy z Zagranicą w dniach 10 –14 lutego 2020 roku 
zorganizowało Orientation Week dla nowych studentów z programu 
Erasmus+. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 
gościmy 15 nowych studentów z programu Erasmus+. Jednym 
z punktów programu była wspólna wycieczka po Legnicy. 

12 lutego studenci z programu Erasmus+ wraz z pracowni-
kami Biura Współpracy z Zagranicą odwiedzili ciekawe miejsca 
w naszym mieście – między innymi Rynek, rzeźbę Julka, Katedrę 
pw. św. św. Piotra i Pawła, Zamek Piastowski, Palmiarnię, Mau-
zoleum Piastów, Akademię Rycerską. 

Nowi studenci z programu Erasmus+ 
w naszej Uczelni

Z kolei 13 lutego studenci z programu 
Erasmus+ spotkali się z pracownikami 
Biura Współpracy z Zagranicą oraz wła-
dzami Uczelni. Studentom przedstawiono 
kampus Uczelni oraz przekazano infor-
macje na temat zajęć. Podczas spotkania 
mgr Małgorzata Witkowska oraz mgr 
Emilia Strynkowska z Biura Współpracy 
z Zagranicą przedstawiły studentom mul-
timedialną prezentację na temat naszej 
Uczelni oraz Legnicy, zapoznały z progra-
mami kształcenia oraz wręczyły wszystkim 
drobne upominki. 
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Przedstawiciele Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 
16 stycznia 2020 roku goś-
cili w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku 
na siódmej edycji Targów 
Edukacyjnych dla Maturzy-
stów.

Podczas targów przedstawiali zasady rekrutacji 
na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2020/2021, warunki studiowania oraz 
szczegółowe informacje na temat oferowanych kie-
runków kształcenia. Stoisko naszej Uczelni było jed-
nym z najbardziej obleganych przez uczniów miejsc 
w czasie targów.

W tym roku oferta edukacyjna naszej Uczelni to 
21 kierunków studiów pierwszego i drugiego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich. Nowoś-
cią w ofercie są studia inżynierskie na kierunku 
Logistyka i transport oraz Energetyka, prowadzone 
na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. 
Rekrutacja na wszystkie kierunki prowadzona będzie 
od 1 czerwca 2020 roku. 

Wiele osób zwróciło również uwagę na rozbudo-
waną formę praktyk studenckich. Uczelnia współpra-
cuje w tym zakresie z licznymi zakładami pracy, które 
pomagają dopasować ofertę kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku. Studenci uczelni odbywają praktyki 
w znanych i renomowanych firmach. Dla studentów 
oznacza to więcej nauki praktycznej, także poza 
Uczelnią – studenci częściej przebywają na prakty-
kach zawodowych w firmach i realizują większość 
programów kształcenia w postaci laboratoriów, 
ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych oraz 
warsztatów. 

VII Targi Edukacyjne dla Maturzystów 
w Kłodzku
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 5 lutego 2020 roku zorganizowała jede-
nastą edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. 
Na targach nie zabrakło oferty Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 
to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie 
w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces 
nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidu-
alizację w podejściu do uczniów – między innymi szkoła 
prowadzi indywidualne przygotowania do matury. 
Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna 
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy 
edukacyjne, liczne wycieczki szkolne oraz wymiana 
międzynarodowa uczniów. 

Uczniowie szkoły biorą udział w wykładach i pro-
jektach realizowanych przez uczelnię wyższą – PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Szkoła zapewnia bezpłatnie 
wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje 
przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angiel-
ski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. 
Wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym reali-
zujemy w małych grupach. Dla najlepszych uczniów 
i sportowców przewidziany jest atrakcyjny system 
stypendialny. 

XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy były zatem doskonałą oka-
zją, by zaprezentować najlepsze atuty Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego. Tym samym szkoła 
informowała potencjalnych kandydatów o zapisach 
na nowy rok szkolny 2020/2021. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 
zaprasza chętnych absolwentów szkół podstawowych 
do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 
Do wyboru są następujące profile: akademicki, huma-
nistyczno-lingwistyczny, matematyczny, biologiczno- 
-chemiczny.

Szkoła podczas targów zapraszała również 
do autorskiej klasy o profilu historyczno-prawnym. 

Szczegółowe informacje na temat oferty Akademi-
ckiego Liceum Ogólnokształcącego udzielane są pod 
nr tel. 76 723 29 12.

ALO na XI Legnickich Prezentacjach 

Edukacyjnych
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Walentynki lub Dzień Zakochanych, obchodzone 
14 lutego, na stałe weszły do polskiego kalendarza 
i są niezwykle popularne wśród młodzieży. Walen-
tynki stały się dniem miłosnych, czułych i słodkich, 
rytuałów, z których najważniejszy to wysyłanie lub 
wręczanie ozdobnych kartek z miłosnymi wyznaniami. 

Romantyczny wydźwięk walentynkom nadano 

Walentynki 2020 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

już pod koniec średniowiecza w zachodniej Europie, 
a około XVI wieku zapoczątkowany został zwyczaj 
składania sobie życzeń przez zakochanych.

Również pracownicy naszej Uczelni obchodzili 
to święto. Dla wszystkich przygotowano małe niespo-
dzianki – świeczki zapachowe w kształcie serduszka 
z kwiatkiem.
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Uczniowie klas pierwszych Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Legnicy 15 stycznia 2020 roku 
mieli wielką przyjemność obejrzenia jednego z naj-
ciekawszych spektakli legnickiego teatru – „Mak-
beta”. To już kolejne, pasjonujące spotkanie Uczniów 
ze sztuką.

„Makbet” to tragedia Williama Shakespeare’a napi-
sana około roku 1606, należy do najczęściej wysta-
wianych i adaptowanych sztuk szekspirowskich, jest 
również najkrótszą tragedią jego autorstwa.

Sztuka oparta została na przekazach historycznych 
dotyczących króla szkockiego Makbeta spisanych 
w kronice Raphaela Holinsheda (ok. 1570 –1577), 
a pośrednio na kronice „Historia gentis Scotorum” 
(1527) Hectora Boece’a (która była źródłem dla Holin-
sheda).

Sztuka jest opowieścią o niebezpieczeństwach zwią-
zanych z żądzą władzy i zdradą przyjaciół. Główny 
bohater ulega pokusie władzy, następuje jego stop-
niowy upadek moralny, aż do zbrodni, która pociąga 
za sobą kolejne, nie mija go jednak kara – traci 
wewnętrzny spokój i poczucie sensu życia.

Uczniowie ALO na „Makbecie”
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XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne, które 
odbywały się 5 lutego 2020 roku w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowa-
nia oferty edukacyjnej Technikum Akademickiego 
w Legnicy, nowej szkoły ponadpodstawowej, 
która działa przy naszej Uczelni. 

Technikum Akademickie zostało zarejestro-
wane w październiku 2018 r., a rozpoczęło działal-
ność we wrześniu 2019 r., kształcąc w zawodach 
technik automatyk oraz technik informatyk.

Nauka w Technikum jest bezpłatna i trwa 5 
lat. Zajęcia w Technikum odbywają się na terenie 
kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, zajęcia z przedmiotów 
zawodowych realizowane są w nowocześnie wypo-
sażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni. 

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu 
maturalnego mogą kontynuować edukację 
na studiach wyższych. Zdobyte w trakcie nauki 
państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych 
umożliwią absolwentom Technikum Akademi-
ckiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika, 
który podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy 
w kraju i za granicą. 

Technikum Akademickie w Legnicy 
czeka na nowych uczniów !

Oferowane zawody mają obecnie największe 
perspektywy nie tylko w Legnicy i okolicach, 
absolwentami takich kierunków zainteresowane 
są również działające w naszym regionie firmy 
międzynarodowe. 

Organem prowadzącym Technikum jest Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka”. Więcej informacji może 
udzielić sekretariat Technikum Akademickiego, 
tel. 76 723 23 07, e-mail: ta@pwsz.legnica.edu.
pl, www.technikumakademickie.legnica.edu.pl.
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Zgodnie z zarządzeniem Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
od bieżącego roku obowiązuje nowy Regulamin Udo-
stępniania Zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Prezen-
tujemy najważniejsze jego zapisy.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy stanowi podstawę systemu 
biblioteczno-informacyjnego, którego zadaniem jest 
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, 
niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego.

Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa 
zwarte, wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne oraz 
udostępnia e-zbiory, czytelnie internetowe i doku-
menty elektroniczne.

Zgromadzone zbiory służą przede wszystkim 
potrzebom naukowym i dydaktycznym.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu: 
w Czytelniach Naukowych, Czytelni Czasopism 
oraz Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej; 
na zewnątrz: w Wypożyczalni oraz w ramach wypo-
życzalni międzybibliotecznej: na miejscu w Czytelni.

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się 
i przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów 
Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Korzystanie z materiałów bibliotecznych i udostęp-
nianych baz danych nie może naruszać warunków 
umów licencyjnych oraz zapisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z funkcjonowaniem systemu elektro-
nicznego Biblioteka może przetwarzać dane osobowe 
do celów własnych i windykacyjnych.

Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udziela-
nia informacji o stanie konta oraz o danych osobowych 
użytkowników Biblioteki osobom trzecim.

Godziny otwarcia Biblioteki podaje się do wiadomo-
ści czytelników poprzez wywieszenie harmonogramu 
oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
Biblioteki.

O każdorazowej zmianie godzin pracy Biblioteki 
zawiadamia się czytelników poprzez wywieszenie 
osobnego ogłoszenia oraz zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki może okresowo dokonać zmian 
godzin otwarcia Biblioteki.

Czytelnik odpowiada materialnie za uszkodzenie/
zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych. 
Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien niezwłocz-
nie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

Uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku 
uszkodzenia/zniszczenia lub zagubienia materiałów 
bibliotecznych następuje we wskazany przez Biblio-
tekę sposób: odkupienie identycznego materiału 
bibliotecznego lub zakupienie materiału bibliotecz-

Regulamin udostępniania 
zbiorów Biblioteki

nego wskazanego przez Bibliotekę albo wpłacenie 
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej 
przez Uczelnię.

Kradzież materiałów bibliotecznych powoduje 
bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług 
Biblioteki.

Użytkownik pokrywa w całości koszty naprawy lub 
wymiany uszkodzonych/zniszczonych bądź skradzio-
nych urządzeń i wyposażenia, w wysokości wskazanej 
przez Uczelnię.

Użytkownicy zobowiązani są do: ciszy oraz zacho-
wania odpowiadającego powadze instytucji naukowej, 
uważnego obchodzenia się ze zbiorami i sprzętem 
Biblioteki, zapoznania się z zasadami korzystania 
ze zbiorów i usług Biblioteki, podporządkowania się 
zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki, prze-
strzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących 
na Uczelni.

Zabronione jest: zachowanie uciążliwe dla innych 
użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, 
głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz 
korzystanie z telefonów komórkowych, wszelkie 
działanie powodujące niszczenie materiałów biblio-
tecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, 
kładzenie otwartych książek grzbietem do góry itp.), 
wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, 
pod wpływem środków odurzających oraz osób nie-
przestrzegających zasad higieny osobistej, wnoszenie 
i spożywanie posiłków i napojów, palenie tytoniu, 
spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odu-
rzających, pozostawianie bez opieki mienia osobistego 
użytkownika – Biblioteka nie bierze za nie odpowie-
dzialności.

W przypadku gdy użytkownik zagraża bezpieczeń-
stwu i porządkowi publicznemu, dyżurujący bibliote-
karz ma prawo: wyprosić użytkownika z pomieszczeń 
bibliotecznych, zgłosić incydent odpowiednim służ-
bom, zawiesić okresowo lub na stałe użytkownika 
w prawach korzystania ze wszystkich zbiorów Biblio-
teki.

Wobec studentów nieprzestrzegających niniejszego 



®
37nowe zasady

Regulaminu może zostać wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne. 

Użytkownik, za wiedzą dyżurującego bibliotekarza, 
może korzystać z własnych nośników elektronicznych 
(np. pamięci wymiennych). Zaleca się wcześniejsze 
sprawdzenie nośnika programem antywirusowym.

Użytkownik korzysta z prywatnego sprzętu elek-
tronicznego na własną odpowiedzialność.

Biblioteka nie odpowiada za ewentualne uszkodze-
nie sprzętu lub utratę danych należących do użyt-
kownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewen-
tualne uszkodzenie lub spowodowanie nieprawidło-
wego działania sprzętu elektronicznego należącego 
do Biblioteki.

Poza Bibliotekę nie udostępnia się: zbiorów specjal-
nych, książek wydanych przed 1945 r., wydawnictw 
encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych 
i innych dzieł rzadkich, dzieł trudnych do nabycia, 
dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin, gazet i czaso-
pism oraz dzieł w złym stanie zachowania.

Osoby niepełnosprawne na terenie Biblioteki obsłu-
giwane są poza kolejnością.

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych 
na miejscu za wyłączeniem e-zbiorów w Czytelniach 
ma każdy użytkownik za okazaniem dokumentu 
ze zdjęciem.

Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje: pozosta-
wienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, tore-
bek, plecaków, parasoli itp., okazanie dyżurującemu 
bibliotekarzowi dokumentu ze zdjęciem, wpisanie się 
do zeszytu ewidencji odwiedzin poprzez postawienie 
znaku „x” w odpowiedniej rubryce, zajęcie miejsca 
wskazanego przez bibliotekarza.

Czytelnik może korzystać z materiałów własnych 
po okazaniu ich bibliotekarzowi.

Udostępnione materiały biblioteczne powierza się 
opiece czytelnika, który zobowiązany jest należycie je 
szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać dyżu-
rującemu pracownikowi.

Czytelnicy posiadający aktywne konto biblioteczne 
mają możliwość wypożyczenia nocnego lub weeken-
dowego materiałów bibliotecznych – po uprzednim 
wypełnieniu zobowiązania. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu.

Istnieje możliwość krótkoterminowego udostęp-

nienia (na 30 minut) poza obręb Czytelni materiałów 
bibliotecznych – po uprzednim wypełnieniu zobowią-
zania. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.

Czytelnikom nie wolno korzystać z aparatów foto-
graficznych ani urządzeń nagrywających.

Zamówienia na materiały biblioteczne przeznaczone 
do korzystania na miejscu, a znajdujące się w maga-
zynie, są realizowane w ciągu 2 godzin. W okre-
sie natężonego ruchu czytelniczego czas realizacji 
zamówień może ulec wydłużeniu. Zamówienia złożone 
na godzinę przed zamknięciem Czytelni będą reali-
zowane następnego dnia.

Materiały biblioteczne zamówione do Czytelni 
z magazynów oczekują na użytkownika przez 3 dni 
robocze.

Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynu 
oraz Czytelni, które mają być udostępnione poza 
godzinami otwarcia Czytelni, należy zgłaszać z jed-
nodniowym wyprzedzeniem.

W Czytelniach Naukowych obowiązuje: zasada 
wolnego dostępu do półek z książkami, jednoczesne 
korzystanie z nie więcej niż 10 książek.

Czytelnik w miejsce samodzielnie wybranej książki 
wkłada zakładkę, po zakończonej pracy oddaje książkę 
bibliotekarzowi lub pozostawia w wyznaczonym miej-
scu, nie odkładając jej samodzielnie na półkę.

W Czytelni Czasopism obowiązuje: zasada wol-
nego dostępu do półek z czasopismami, jednoczesne 
korzystanie z nie więcej niż 5 egzemplarzy tytułów 
czasopism.

Czytelnik wybiera samodzielnie czasopisma, infor-
mując o tym fakcie bibliotekarza.

Po skończonej pracy czytelnik oddaje udostępnione 
egzemplarze czasopism bibliotekarzowi.

Prawo do korzystania z Ośrodka Informacji i Doku-
mentacji Naukowej mają osoby wymienione powyżej.

Korzystanie z zasobów Internetu na terenie Biblio-
teki jest możliwe po zalogowaniu na indywidualne 
konto użytkownika sieci HotSpot.

Stanowiska komputerowe służą do udostępniania 
zasobów informacji naukowej, niezbędnych do reali-
zacji procesu dydaktycznego.

Czas pracy przy komputerze nie jest limitowany. 
W sytuacjach kiedy brakuje wolnych stanowisk kom-

ciąg dalszy na str. 38
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puterowych, bibliotekarz może skrócić sesję użyt-
kownika.

Użytkownikowi zabrania się: podejmowania jakich-
kolwiek działań powodujących dewastację lub uszko-
dzenie stanowiska komputerowego, wprowadzania 
jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym 
i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk kom-
puterowych, łamania zabezpieczeń systemu, samowol-
nego usuwania usterek w działaniu oprogramowania 
systemowego i użytkowego oraz urządzeń stano-
wiących wyposażenie stanowisk komputerowych, 
wykorzystywania komputerów do prowadzenia pry-
watnej korespondencji oraz gier, zabaw i w celach 
rozrywkowych, korzystania z komputerów w celach 
zarobkowych, instalowania nowych programów 
na dysku twardym oraz dokonywania zmian w już 
istniejącym oprogramowaniu, korzystania ze stron 
WWW i materiałów własnych zawierających treści 
sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecz-
nego, w szczególności: treści pornograficznych i dla 
osób dorosłych, treści związanych z ukazywaniem 
przemocy, szerzących nienawiść oraz naruszających 
prawa innych osób.

Użytkownicy korzystający z Internetu ponoszą 
odpowiedzialność za zawartość przesyłanych wiado-
mości.

Po zakończeniu pracy użytkownik powinien usunąć 
z komputera pliki zapisane w czasie sesji, a w przy-
padku korzystania z Internetu przez sieć HotSpot 
wylogować się.

Stanowiska komputerowe poddawane są stałemu 
monitorowaniu. Administrator systemu bez uprzedze-
nia może przerwać działanie poszczególnych progra-
mów komputerowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
monitorowanie jego pracy przez osoby uprawnione. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może 
nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji użytkow-
nika.

Zasady dotyczące korzystania ze stanowisk kom-
puterowych obowiązują na terenie całej Biblioteki.

Dyżurujący bibliotekarz nie jest zobowiązany 
do udzielania pomocy w zakresie korzystania z Inter-
netu, programów i aplikacji.

Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości 
w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast 
dyżurującemu bibliotekarzowi.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane 
pozostawione przez użytkownika na dysku, a w szcze-
gólności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treści 
publikowane oraz szkody wyrządzone przez użytkow-
ników przy użyciu łączy należących do Biblioteki.

Korzystanie z e-zbiorów, czytelni internetowych 
i dokumentów elektronicznych dozwolone jest tylko 
do celów niezbędnych do realizacji procesu dydak-
tycznego.

Osoby posiadające aktywne konto biblioteczne mają 
możliwość zdalnego dostępu do czytelni internetowych 
po uprzednim pobraniu w Bibliotece kodu PIN.

Zabrania się: korzystania z e-zbiorów, czytelni inter-
netowych i dokumentów elektronicznych w celach 
zarobkowych, masowego tworzenia kopii elektronicz-
nych lub papierowych, a także pobierania komplet-
nych zeszytów danego tytułu czasopisma, sprzedaży, 
odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania 
źródeł będących przedmiotem licencji, publikacji cało-
ści lub fragmentów artykułów w formie oryginalnej 
lub zmienionej bez podania źródła i praw autorskich, 
udostępniania, ujawniania numeru identyfikacyjnego 
i hasła użytkownika zdalnego dostępu do serwisu 
osobom trzecim.

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni mają 
użytkownicy wymienieni powyżej. 

Użytkownik może posiadać jedno konto biblio-
teczne.

Warunkiem zapisania do Wypożyczalni jest: samo-
dzielne wypełnienie formularza „Rejestracja czytel-
nika” w module OPAC WWW, wypełnienie i podpisanie 
deklaracji czytelnika w terminie 14 dni po doko-
naniu rejestracji elektronicznej; deklaracja czytel-
nika stanowi załącznik do regulaminu, okazanie 
jednego z następujących dokumentów: aktualna 
elektroniczna legitymacja studencka – dla studen-
tów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych 
i niestacjonarnych Uczelni, aktualny dokument ze 
zdjęciem i dokument potwierdzający zatrudnienie 
na Uczelni – dla nauczycieli akademickich, aktu-
alny dokument ze zdjęciem i dokument potwier-
dzający zatrudnienie na Uczelni – dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi, aktualny 
dokument ze zdjęciem – dla emerytów i rencistów 
– byłych pracowników Uczelni, indeks i aktualny 
dokument ze zdjęciem – dla słuchaczy studiów pody-
plomowych Uczelni, indeks i aktualny dokument ze 
zdjęciem – dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Uczelni, aktualna legitymacja szkolna – dla 
uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy, aktualna legitymacja szkolna – dla ucz-
niów Akademickiego Technikum w Legnicy, aktualny 
dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający 
prawo do korzystania z usług Biblioteki – dla osób, 
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które nabyły prawo do korzystania z usług Biblio-
teki na mocy zawartych przez Uczelnię porozumień/
umów, aktualny dokument ze zdjęciem i dokument 
potwierdzający uczestnictwo – dla uczestników kur-
sów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez 
Uczelnię, aktualny dokument ze zdjęciem – dla osób 
spoza Uczelni.

Przy korzystaniu z Wypożyczalni należy przedsta-
wić aktualną elektroniczną legitymację studencką 
(studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonar-
nych i niestacjonarnych Uczelni), kartę wydaną przez 
Bibliotekę i indeks (słuchacze studiów podyplomowych 
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni) lub kartę 
wydaną przez Bibliotekę i aktualny dokument ze zdję-
ciem ( pozostali czytelnicy).

Cennik opłat obowiązujących w Bibliotece został 
określony w załączniku. 

Uszkodzenie, zagubienie lub kradzież karty biblio-
tecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. 
Czytelnik, który zgubił kartę biblioteczną, ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe 
do czasu zgłoszenia jej utraty.

Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej 
osobie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności 
za książki wypożyczone przez osobę nieuprawnioną 
do korzystania z karty bibliotecznej, a wszelkie koszty 
związane z odzyskaniem wypożyczonych w ten sposób 
książek ponosi właściciel konta bibliotecznego.

W wyjątkowych sytuacjach czytelnik ma prawo 
upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru zamówio-
nych przez siebie materiałów bibliotecznych. Wzór 
upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu. Pod-
pis na upoważnieniu musi być zgodny z podpisem 
złożonym na deklaracji czytelnika. Czytelnik udzie-
lający upoważnienia ponosi pełną odpowiedzialność 
za działania upoważnionego tak jak za własne.

Zamówienia składane drogą elektroniczną przez 
katalog OPAC WWW mają pierwszeństwo przed zamó-
wieniami składanymi w sposób tradycyjny. Zamó-
wienia wysyłane drogą elektroniczną tracą ważność 
po upływie 3 dni roboczych.

Czas realizacji zamówień książek ze zbiorów maga-
zynowych wynosi do 2 godzin. W okresie natężo-
nego ruchu czytelniczego czas realizacji zamówień 

książek może ulec wydłużeniu. Zamówienia złożone 
po godzinie 15.30 będą realizowane następnego dnia. 
Materiały biblioteczne zamówione do Wypożyczalni 
z magazynów oczekują na użytkownika przez 3 dni 
robocze.

Czytelnik zobowiązany jest składać zamówienia 
najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone 
zbiory na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

Rezerwacja książek wypożyczonych możliwa jest 
jedynie drogą elektroniczną.

Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 
3 dni roboczych od momentu zwrotu.

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonar-
nych i niestacjonarnych Uczelni mogą wypożyczyć 
do 8 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych 
i niestacjonarnych Uczelni studiujący na dwóch kie-
runkach mogą wypożyczyć do 10 książek na okres 
nie dłuższy niż 2 miesiące.

Słuchacze studiów podyplomowych Uczelni mogą 
wypożyczyć do 4 książek na okres nie dłuższy niż 
1 miesiąc.

Nauczyciele akademiccy Uczelni mogą wypożyczyć 
do 25 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
Uczelni mogą wypożyczyć do 8 książek na okres 
nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni mogą 
wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 
1 miesiąc.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni 
mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy 
niż 1 miesiąc.

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Legnicy i uczniowie Akademickiego Tech-
nikum w Legnicy, mogą wypożyczyć do 2 książek 
na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia 
na mocy zawartych porozumień/umów, kwestie doty-
czące liczby wypożyczanych książek oraz okres wypo-
życzenia i wysokość ewentualnej kaucji zawarte są 
w odpowiednich porozumieniach/umowach.

Uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć 
prowadzonych przez Uczelnię mogą wypożyczyć 
do 3 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Osoby spoza Uczelni mogą wypożyczyć do 3 książek 
na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, po wpłaceniu 
kaucji za każdy egzemplarz. Wysokość kaucji regu-
luje cennik.

Czytelnik może wypożyczyć jeden egzemplarz 
danego tytułu.

Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z wypo-
życzonych materiałów bibliotecznych do 15 lipca 
danego roku kalendarzowego.

Czytelnicy wypożyczający książki za kaucją zobo-
wiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych mate-
riałów bibliotecznych do 15 lipca i 15 grudnia danego 
roku kalendarzowego.

Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek czytelnika 

ciąg dalszy na str. 40



żek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się 
do użytkownika z prośbą o wyjaśnienia. 

Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni 
użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu 
swojego konta bibliotecznego. Wątpliwości i rekla-
macje powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo 
na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub biblio-
tekarzowi w Wypożyczalni.

W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie 
opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w syste-
mie biblioteczno-informacyjnym, a nie w momencie 
włożenia książki do wrzutni.

Stanowiska wrzutni są monitorowane. Zabrania 
się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów 
poza książkami.

Czytelnik ma prawo do wglądu i skorygowania 
swoich danych osobowych.

Czytelnik zobowiązuje się do niezwłocznego zgło-
szenia zmian swoich danych osobowych i adreso-
wych, wypełniając ponownie i podpisując deklarację 
czytelnika.

Likwidacja konta czytelnika następuje w ciągu 
jednego roku po odnotowaniu na karcie obiegowej 
braku zobowiązań.

Studenci dwóch kierunków, którzy zakończyli stu-
dia na jednym z kierunków, aby uniknąć likwidacji 
konta bibliotecznego, przed podbiciem karty obiego-
wej zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia, 
że pozostają studentami Uczelni.

Konto, które jest wolne od obciążeń, jest usuwane 
po upływie 3 lat od zaprzestania przez czytelnika 
korzystania z Biblioteki. 

Prawo do korzystania z usług wypożyczalni między-
bibliotecznej mają studenci ostatniego roku studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych 
Uczelni oraz nauczyciele akademiccy Uczelni.

Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się 
na zasadzie wzajemności.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza mate-
riały biblioteczne z bibliotek krajowych na potrzeby 
czytelników z wyłączeniem bibliotek lokalnych.

Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni mię-
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może wydać decyzję w przedmiocie zwiększenia liczby 
wypożyczanych książek oraz okresu ich wypożyczenia.

Czytelnik może dokonać jednokrotnej prolongaty 
terminu zwrotu wypożyczonych książek w systemie 
OPAC WWW najpóźniej na 1 dzień przed upływem 
terminu zwrotu, pod warunkiem że nie zostały one 
zarezerwowane przez innego czytelnika. Maksymalny 
okres prolongaty wynosi 14 dni.

Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu 
wszystkich czytelników.

Z tytułu opóźnionego zwrotu wypożyczonych 
książek Biblioteka pobiera opłatę za przetrzymanie 
materiałów bibliotecznych. Wysokość opłaty reguluje 
cennik. 

Czytelnik ma obowiązek uregulować opłatę za prze-
trzymanie materiałów bibliotecznych w terminie 
30 dni od daty naliczenia. Fakt nieotrzymania przez 
czytelnika informacji o przekroczeniu terminu zwrotu 
wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie jest 
podstawą do odstąpienia od pobierania naliczonych 
opłat.

Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowa-
niu wszystkich zaległości na swoim koncie.

W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo 
zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upły-
wem terminu wypożyczenia.

Po dokonaniu wypożyczenia lub zwrotu materia-
łów bibliotecznych czytelnik winien sprawdzić stan 
swojego konta bibliotecznego i zgłosić ewentualne 
uwagi mailowo na adres: biblioteka@pwsz.legnica.
edu.pl lub bibliotekarzowi w Wypożyczalni.

Kwestie dotyczące procedury ustalania, monito-
rowania i windykacji należności reguluje odrębne 
zarządzenie Rektora.

Zasady korzystania z wrzutni: Książki należy wkła-
dać pojedynczo, grzbietem do środka. Zwracać można 
wyłącznie książki oznaczone kodem Biblioteki PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Rejestracja w systemie elek-
tronicznym zwrotu dokonanego z wykorzystaniem 
wrzutni następuje w kolejnym dniu roboczym po dniu 
zwrotu. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych 
wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych ksią-
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dzybibliotecznej jest posiadanie aktywnego konta 
bibliotecznego.

Zasada wzajemności, o której mowa powyżej, doty-
czy następujących bibliotek: naukowych (krajowych), 
publicznych wojewódzkich i miejskich, pedagogicz-
nych, naczelnych organów władzy i administracji 
państwowej.

Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy poszu-
kiwane pozycje nie są dostępne w Bibliotece lub 
innych bibliotekach w Legnicy.

Zamówienie na sprowadzenie materiałów biblio-
tecznych z innej biblioteki czytelnik składa w Czy-
telni Naukowej nr 3 lub Wypożyczalni, wypełniając 
dokładnie i czytelnie formularz zamówienia wraz 
z oświadczeniem o pokryciu kosztów sprowadzenia 
materiałów bibliotecznych. Formularz zamówienia 
wypożyczalni międzybibliotecznej stanowi załącznik 
do niniejszego Regulaminu.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypo-
życzania międzybibliotecznego udostępnia się wyłącz-
nie w Czytelniach Naukowych przez okres dwóch 
tygodni, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi 
innego terminu.

Sprowadzenie i zwrot materiałów bibliotecznych 
w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, wymaga-
jące odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.

Wykonanie reprodukcji w ramach wypożyczalni 
międzybibliotecznej, wymagające odpłatności, jest 
realizowane na koszt czytelnika.

Koszty nadesłanych przez biblioteki reprodukcji, 
zamiast oryginałów, również obciążają czytelnika, 
mimo że nie były przez niego zamawiane.

W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
nie wypożycza się: zbiorów specjalnych, książek 
wydanych przed 1945 r., wydawnictw encyklope-
dycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych 
wydawnictw informacyjnych, dzieł rzadkich, dzieł 
trudnych do nabycia, dzieł z dużą liczbą tablic, map 
i rycin, gazet i czasopism, natomiast przesyłane są 
odpłatnie odbitki ksero (odpłatnie) lub skany, dzieł 
w złym stanie zachowania, tytułów książek posiada-
nych w jednym egzemplarzu, materiałów bibliotecz-
nych z Czytelni.

Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest 
zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu 
w określonym terminie oraz odpowiada materialnie 
za ich uszkodzenie lub utratę. 

Uwagi i skargi dotyczące udostępniania zbiorów 
można zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi oraz 
dyrektorowi Biblioteki. 

Odpowiedzi i wyjaśnień udziela Dyrektor Biblio-
teki.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami 
niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor.

Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego 
Regulaminu może spowodować ograniczenie lub 
pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblio-
teki lub skierowanie sprawy na drogę postępowania 
sądowego.

Zmiany postanowień Regulaminu mogą być wpro-
wadzane z zachowaniem procedury obowiązującej 
przy jego wprowadzeniu. 
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Przez trzy dni, od 31 stycznia do 2 lutego 2020 
roku, członkowie Senatu i kadry kierowniczej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu 
w Kowarach. Najważniejszym zagadnieniem był 
budżet naszej Uczelni na 2020 rok jak i porównanie 
go z poprzednimi latami.

W szkoleniu udział wzięły władze nasze Uczelni, 
Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, pro-
rektor ds. dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch, 
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr 
hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz, kanclerz mgr Robert 
Burba oraz zastępca kanclerza mgr Jerzy Stefaniak 
i kwestor mgr Zofia Stachniewicz.

Podczas szkolenia przedstawiono kalkulację i ana-
lizę kosztów kształcenia studentów w naszej Uczelni.

Kadra kierownicza PWSZ im. Witelona 
w Legnicy na szkoleniu w Kowarach

Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy 
z Zagranicą mgr Marta Żołnierewicz omówiła możli-
wości pozyskiwania funduszy europejskich. Magister 
Aneta Liczko, kierownik Centrum Kształcenia Usta-
wicznego, przedstawiła informacje dotyczące oferty 
Centrum oraz propozycje działań na 2020 rok. Dyrek-
tor biblioteki uczelnianej mgr inż. Agnieszka Koza 
zaprezentowała bibliotekę i jej plany rozwojowe.

W dalszej części obrad mgr Mirosław Szczypiorski, 
kierownik Działu Promocji i Wydawnictw, dokonał 
analizy ubiegłorocznej rekrutacji na studia w kraju 
i w naszej Uczelni, wyników ankiet na kandydatów 
na studia w naszej Uczelni w roku akademickim 
2019/2020 i przedstawił informacje statystyczne 
o korzystaniu ze stron internetowych Uczelni. 
Na zakończenie omówił działalność Wydawnictwa 
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PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz przedstawił dane 
odnoszące się do Zeszytów Naukowych.

W końcowej części zostały omówione finanse 
uczelni i plany wydatków poszczególnych jednostek 
organizacyjnych.
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W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się drugie 
wydanie książki pt. „Elementy matematyki wyższej” 
autorstwa mgr Janiny Płaskonki-Fietkowskiej i dra 
Karola Selwata.

Książka „Elementy matematyki wyższej” jest 
adresowana do tych studentów, którzy ukończyli 
szkołę ponadpodstawową na poziomie podstawowym 
z matematyki. Jej adresatami są również ci uczniowie 
szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują się 
do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym.

W opisywanej książce teorię ograniczono do nie-
zbędnego minimum, w szczególności pominięto 
dowody twierdzeń i wzorów. Przedstawione przykłady 
ilustrują kluczowe pojęcia oraz zastosowania waż-
niejszych twierdzeń. Pierwszy rozdział książki oma-
wia elementy logiki matematycznej. Drugi rozdział 

„Elementy matematyki wyższej” 
wydanie II

poświęcono elementom teorii mnogości. Trzeci roz-
dział przedstawia takie zagadnienia jak: silnia, symbol 
Newtona, dwumian Newtona, indukcja matematyczna. 
W czwartym rozdziale omówiono elementy rachunku 
wektorowego i geometrii analitycznej na płaszczyźnie. 

Następne rozdziały poświęcono na przedstawienie pod-
staw teorii funkcji oraz na omówienie poszczególnych 
klas funkcji elementarnych: funkcji trygonometrycz-
nych, wielomianowych, wymiernych, wykładniczych 
i logarytmicznych. Zaprezentowano również meto-
dykę rozwiązywania równań i nierówności z wartoś-
cią bezwzględną. W następnej części podano krótki 
wstęp do teorii ciągów i ich granic. W kolejnym 
rozdziale zawarto elementy analizy matematycznej 
funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej. 
Przedostatni rozdział poświęcono elementom kombi-
natoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Ostatni 
rozdział mówi o wstępie do teorii liczb zespolonych.
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Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy wspólnie z Kołem Naukowym 
„Secure Diversitas”, działającym przy Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych, 24 stycznia 2020 
roku zorganizowała 23. spotkanie z cyklu „Ludzie 
z pasją”.

Spotkanie odbyło się w Czytelni Naukowej nr 2, 
a zaproszonym gościem był Jerzy Starzyński – histo-
ryk, animator kultury, pomysłodawca i dyrektor Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat 
pod Kyczerą”, autor i redaktor publikacji poświęco-
nych mniejszościom narodowym i etnicznym.

Jerzy Starzyński opowiedział o swojej pasji do folk-
loru oraz o początkach, historii i sukcesach łemkow-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”. Inspiracją 
do powstania zespołu była potrzeba integracji środo-
wiska, zbudowania poczucia własnej wartości. Z jednej 
strony celem była prezentacja innym, a z drugiej – 
poznanie własnej kultury przez członków społeczności 
łemkowskiej. 

„Kyczera” istnieje od 1991 roku. Od tego czasu 
zespół reprezentował Polskę na wielu międzynarodo-
wych festiwalach, m.in. w Meksyku, w Peru, w Chi-
nach, Indonezji, we Włoszech, w Gruzji, Indiach, 
Rosji, Portugalii, Izraelu, Palestynie, a także w Iraku.

Od połowy lat 90. z inicjatywy członków zespołu 
w Legnicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. Festiwal gości 
zespoły z całej Europy, a także z Afryki, Ameryki 
Łacińskiej i Azji. Przez ponad dwa tygodnie ulicami 
Legnicy i miejscowości Dolnego Śląska przechodzą 
barwne korowody, odbywają się koncerty. Celem 
festiwalu jest ukazywanie różnorodności etnicznej 
i kulturowej, która stanowi nasze wspólne bogactwo. 
Uczestnicy festiwalu starają się dotrzeć do tych, którzy 
nie mają możliwości uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji ze 
zbiorów biblioteki dotycząca tematyki mniejszości 
narodowych.

Ludzie z Pasją 
Spotkanie z Jerzym Starzyńskim




