Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych zaprasza na studia,
str. 24 – 30

b

i

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej zaprasza na studia,
str. 16 – 23

u

l

e

Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych zaprasza na studia,
str. 31 – 39

t

y

n

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Rok

XIX

nr

5

(2 0 0 ),

maj

2 0 2 0 r.

To już dwusetny numer „Kwadransa Akademickiego”

ISSN: 2084-8889

2

w obiektywie

Wiosna na Uczelni

w numerze

3

• Wiosna na Uczelni				 str. 2

• Strategia Uczelni z pozytywną opinią				 str. 4

®

• Witelon od 17 lat patronem naszej
Uczelni

str. 44 – 45

• Bezpłatne konsultacje z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą			 str. 46
• Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy na lata 2014 – 2020			 str. 5

• Informacja w sprawie stypendiów i zapomóg
dla studentów			 str. 47

• Strategia Rozwoju Uczelni uchwalona		 str. 6 – 7

• Wybierz swój kierunek i zostań studentem
PWSZ im. Witelona w Legnicy
str. 8 – 14

• Dlaczego warto studiować w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy?			 str. 15

• Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
zaprasza na studia !
str. 16 – 23

• Egzaminy LCCI English for Business
z języka angielskiego w PWSZ im. Witelona
w Legnicy
str. 48 – 49

• Konsultacje z Pełnomocnikiem ds. Osób
Niepełnosprawnych			 str. 50

• Poznaj nasz kampus!

str. 51 – 54

• Pracownia treningów motorycznych			 str. 55
• Wydział Nauk Społecznychi Humanistycznych
zaprasza na studia !
str. 24 – 30

• Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
zaprasza na studia !
str. 31 – 39

• Wyposażenie i oprogramowanie komputerowe
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
str. 40 – 42

• Wsparcie dla studentów
z niepełnosprawnościami			 str. 43

• Promocja			 str. 56

• Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia 		 str. 57

• Promocja			 str. 58

• Odwiedź nas online !

str. 59 – 60

Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Rok XIX nr 5 (200), maj 2020 r.

Redaguje: Dział Promocji i Wydawnictw PWSZ im. Witelona w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5 C,
tel. 76 723 23 40, fax 76 723 29 00.

Zdjęcia: Zbigniew Gol, Piotr Korolski.
Skład komputerowy i przygotowanie do druku: Waldemar Gajaszek, Krystyna Gajaszek – Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”,
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5 A, tel. 76 723 21 20, fax 76 723 29 04.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica,
tel. 76 723 21 50 i 51, fax 76 723 29 00.

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce
„Nasz Biuletyn”.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz ich tytułów.

ISSN 2084-8889

z obrad Rady Uczelni

4

Strategia Uczelni z pozytywną opinią
30 marca odbyło się posiedzenia Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni
obrady odbywały się online. Taki system obrad wymuszony został przez stan epidemii obowiązujący na terenie Polski.
Posiedzenie rozpoczęło się od zaprezentowania
sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które
zreferował mgr Andrzej Senko. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Strategii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
za lata 2014 – 2020”, stanowiące załącznik do uchwały.
Dokument ten przedstawiamy w oddzielnym materiale.
Następnie mgr Andrzej Senko zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu
Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Po prezentacji najważniejszych zapisów tego dokumentu członkowie Rady
Uczelni pozytywnie zaopiniowali przedstawioną Strategię Uczelni na lata 2020 – 2028. Najważniejsze zapisy

tego dokumentu przedstawimy w jednym z najbliższych wydań „Kwadransa Akademickiego”.
Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy za rok 2019. Sprawozdanie przedstawił mgr Edward Biegun – przewodniczący Komisji
Budżetowej naszej Uczelni. W głosowaniu członkowie
Rady Uczelni zatwierdzili sprawozdanie finansowe
za rok 2019 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r., bilans sporządzony na dzień
31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zestawienie zmian
w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia
2019 r., rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wszystkie podjęte uchwały weszły w życie z dniem
ich podjęcia.

uchwała Rady Uczelni
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Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
na lata 2014 – 2020
Strategia rozwoju Uczelni na lata 2014 – 2020 realizowana była w dwóch etapach, pierwszy od roku 2014
do roku 2017 oraz kolejny od roku 2018 do 2020.
Etapowanie realizacji strategii wynikało z ryzyka
niepewności, głównie spowodowanego planowanymi
zmianami legislacyjnymi w szkolnictwie wyższym,
skalą i zakresem niezbędnych działań dostosowawczych Uczelni. Wpływ na strategię Uczelni miał także
projekt środowiskowy – „Strategia rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do roku 2020”.
Konstrukcję strategii oparto na takim rozumieniu
tego pojęcia, w którym przyjmuje się, że kluczowym elementem strategii są jej cele strategiczne.
W praktyce oznacza to obowiązek zdefiniowania celów
strategicznych oraz rozpisania ich na zbiory celów
operacyjnych i przyporządkowanie im list konkretnych działań.
W strategii na lata 2014 – 2020 operowaliśmy dziewięcioma celami strategicznymi, które zgodnie ze
strategicznymi kierunkami rozwoju zostały wpisane
w ten schemat konstrukcji strategii.

Zestaw celów i działań ma zawsze instrumentalny
charakter w stosunku do: wartości, misji i wizji rozwoju. Są to główne elementy strategii. Strategia
kierunkowa, wartości, wizja i misja zachowały swój
charakter i nie zostały zmienione od początku istnienia Uczelni. Realizacja celów strategicznych mających
głównie postulatywny charakter, tzw. cele-działania
trudne do osadzenia w czasie ze względu na swój charakter, uznać należy za zrealizowane lub co najmniej
ich główne założenie uznać za znacząco dostosowane
do zmiennych warunków.

Cele strategiczne I etapu
na lata 2014 – 2017
A. CS A1. Realizacja nowoczesnego systemu kształcenia.
CS A2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia
i ciągłą jej ewaluację.
B. CS B1. Rozwój działalności badawczej Uczelni.
CS B2. Wspieranie rozwoju kadry dydaktycznej.
C. CS C1. Rozwój współpracy z interesariuszami
zewnętrznymi.
CS C2. Wykreowanie pozytywnego wizerunku
Uczelni.
CS C3. Zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej Uczelni.
D. CS D1. Zwiększenie efektywności zarządzania
Uczelnią.
CS D3. Racjonalizacja gospodarowania zasobami
Uczelni.
Cele strategiczne II etapu
na lata 2018 – 2020
Na podstawie rekomendacji przewodniczącego
zespołu ds. ewaluacji strategii Uczelni z dnia
12.12.2017 r. hierarchia i lista celów strategicznych
I etapu została decyzją Rektora przeniesiona do realizacji w II etapie, tj. na lata 2018 – 2020.

„Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na lata 2014 – 2020”
była napisana w nurcie konsolidacyjnym. Zakładaliśmy, iż treść formułowanej wówczas strategii Uczelni
rozstrzygnie się na styku demografii i zdolności
do generowania projektów neutralizujących znaczenie tego zagrożenia w ramach istniejących regulacji.
Wysoki, niespotykany dotychczas poziom niepewności, spowodowany demografią, udało się dzięki tym
działaniom powstrzymać na niższym poziomie niż
w poprzednim horyzoncie czasowym, lecz bez większych strat. Założenie, że strategia na lata 2014 – 2020
będzie stanowić pomost pomiędzy dotychczasowymi
strategiami wzrostu a strategią stabilizacji na niższym
poziomie, zostało spełnione.
Jerzy Stefaniak

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Ewaluacji Strategii Rozwoju
PWSZ im. Witelona w Legnicy

z obrad Senatu
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Strategia Rozwoju Uczelni uchwalona
Po raz pierwszy w historii Uczelni 31 marca br.
odbyło się posiedzenie online Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Na początku mgr Andrzej Senko przedstawił sprawozdanie z realizacji Strategii Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Treść
sprawozdania przedstawiamy na str. 5 „Kwadransa
Akademickiego”. Senatorowie zatwierdzili sprawozdanie z realizacji „Strategii Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona za lata 2014 – 2020”.
Następnie mgr Andrzej Senko zaprezentował projekt Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Senat zatwierdził uchwałą
„Strategię Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona na lata 2020 – 2024”.
W kolejnym punkcie obrad dr Helena Babiuch,
prorektor ds. dydaktyki i studentów, zaproponowała
zmianę uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021. Proponowane zmiany dotyczyły
przede wszystkim planowanego uruchomienia nowego
kierunku studiów magisterskich – Zdrowie publiczne.
Przede wszystkim dopisano ten kierunek do wykazu
studiów magisterskich z zaznaczeniem, że rekrutacja
odbywać się będzie po uzyskaniu zgody ministra.
Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne odbywać
się będzie tylko na studiach stacjonarnych.
Dodatkowo dopisano nowy kierunek do wykazu
kierunków, na których od kandydatów wymagane
jest zaświadczenie lekarskie. Punkt ten brzmi obecnie tak: „Na kierunkach: Coaching zdrowego stylu
życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne wymagane jest
dodatkowo zaświadczenie lekarskie, o którym mowa
w § 11 ust. pkt 4, ust. 2 pkt 4a) i ust. 2 pkt 5 lit. a,
stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia
dostępne na Uczelni)”.
Uzupełniono także wymagania stawiane kandydatom na kierunek Zdrowie publiczne. Po zmianie
punkt ten brzmi:
„1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą
ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej
studia pierwszego stopnia.
2. O przyjęcie na studia na kierunek Finanse
i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się
w następującej kolejności absolwenci kierunków:
−− Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
−− Ekonomia,
−− innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej
kolejności absolwenci kierunków:
−− Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo
narodowe, Administracja,
−− kierunków o zbliżonym zakresie programowym
do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami
kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz

z obrad Senatu
dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
−− innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. O przyjęcie na studia na kierunek Zdrowie
publiczne mogą ubiegać się w następującej kolejności
absolwenci kierunków:
−− Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne,
−− kierunków o zbliżonym zakresie programowym
do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami
kierunków z dziedzin nauk medycznych i nauk
o zdrowiu,
−− innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy
ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia jest
wynik studiów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
W przypadku gdy zamknięcie listy nie będzie możliwe,
dodatkowym kryterium będzie średnia ocen uzyskana
podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
6. Absolwenci, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust.
3 pkt 3, ust. 4 pkt 3, mogą być przyjęci na studia
drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów
uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych
przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone
do końca pierwszego semestru studiów.
7. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce
kandydata na liście rekrutacyjnej, ustalonej zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 2 – 4 z zastrzeżeniem
§ 8, w ramach określonego limitu przyjęć na dany
kierunek i formę studiów.”
a) w ust. 2 pkt 6) wyrażenie „§ 7 ust. 5” otrzymuje
brzmienie „§ 7 ust. 6”,
b) w ust. 3 wyrażenie „ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 5
lit. a” zastępuje się wyrażeniem „ust. 1 pkt 4, ust. 2
pkt 4a) i ust. 2 pkt 5 lit. a”.
c) w § 15 w ust. 1 w pkt. 1 wyrażenie „31 lipca
2020 r.” zastępuje się wyrażeniem „7 sierpnia 2020 r.”,
d) w pkt. 2 wyrażenie „1 sierpnia 2020 r.” zastępuje się wyrażeniem „7 sierpnia 2020 r.”.
Wszystkie podjęte uchwały już obowiązują.
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Wybierz swój kierunek i zostań studentem
PWSZ im. Witelona w Legnicy
W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje kandydatom na studia 22 kierunki – dziesięć
kierunków studiów licencjackich, pięć kierunków
inżynierskich, cztery kierunki studiów magisterskich
(dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub
inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów
magisterskich (pięcioletnich).
Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki
mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę
na zatrudnienie po studiach.
Kandydaci na studia wybierają kierunek studiów
podczas rekrutacji, natomiast specjalności – w trakcie
trwania studiów.
Rekrutacja na kierunek Filologia odbywa się
na specjalność: filologia angielska.
Studia licencjackie
ADMINISTRACJA
specjalności:
• menager w administracji publicznej,
• administracja i prawo w biznesie.
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
• administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego,
• służby mundurowe w bezpieczeństwie.
COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

DIETETYKA
specjalności:
• dietetyka kliniczna,
• poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii.
FILOLOGIA
specjalności:
• filologia angielska
specjalizacje:
−− język angielski w biznesie,
−− język angielski z językiem niemieckim.
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
specjalności:
• finanse podmiotów gospodarczych,
• rachunkowość i podatki.
PEDAGOGIKA
specjalności:
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
rodzinie,
• edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych.
PIELĘGNIARSTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE
specjalności:
• lean management,
• zarządzanie przedsiębiorstwem,
• zarządzanie zasobami ludzkimi.

rekrutacja 2020/2021
Studia inżynierskie
ENERGETYKA
specjalności:
• eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
• energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie
energią.
INFORMATYKA
specjalności:
• programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,
• bezpieczeństwo systemów informatycznych,
• grafika komputerowa.
INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH*
specjalności:
• automatyka i mechatronika przemysłowa,
• badania i pomiary przemysłowe,
• przemysłowe procesy technologiczne,
• zarządzanie energią w przemyśle.
LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
• inżynieria systemów logistycznych i transportowych,
• logistyka produkcji i dystrybucji,
• organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ
TRANS sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria motoryzacyjna,
• systemy i procesy przemysłowe.
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• obronność państwa,
• medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa.
FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
• finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
• zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie.
PIELĘGNIARSTWO
ZDROWIE PUBLICZNE*
specjalności:
• organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie
kryzysowe,
• promocja zdrowia.
* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku

Jednolite studia magisterskie
FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA
SZKOLNA

PRZEDSZKOLNA

I

WCZESNO-

PRAWO

Jak zapisać się na studia?
W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść
na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w systemie
elektronicznej rejestracji kandydatów na studia dokonać wyboru kierunku studiów, wprowadzić niezbędne
dane w procesie kwalifikacji, a następnie zatwierdzić
i wydrukować kwestionariusz kandydata na studia.
Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę
rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku bankowego do przelewu dostępne są w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.
W drugim etapie rekrutacji należy złożyć komplet
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym
przez Uczelnię.
Zasady rekrutacji na studia I stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia magisterskie
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
specjalności:
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• kryminalistyka i techniki śledcze,

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Podstawą przyjęcia na studia są punkty
rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin
dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach
programu Matury Międzynarodowej, zgodnie z poniższą tabelą:
ciąg dalszy na str. 10

rekrutacja 2020/2021
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Wybierz swój kierunek…
Kierunek

cd. ze str. 9
Przedmioty

Administracja

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
geografia lub wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
geografia lub wiedza o społeczeństwie

Coaching zdrowego stylu życia

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Dietetyka

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Energetyka

1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka
i astronomia) chemia lub informatyka, lub język polski

Filologia
(specjalność filologia angielska)

1) język angielski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy

Finanse, rachunkowość
i podatki

1) język obcy, 2) matematyka lub język polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), matematyka ( jeśli
nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

Fizjoterapia

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Informatyka

1) matematyka, 2) język angielski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język
polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka

Inżynieria procesów produkcyjnych*

1) matematyka
2) język obcy
3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), język polski,
chemia lub informatyka

Logistyka i transport

1) język obcy, 2) matematyka, 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka
i astronomia) informatyka lub język polski

Pedagogika

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

Pielęgniarstwo

1) biologia
2) język obcy
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Prawo

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia lub
wiedza o społeczeństwie

Ratownictwo medyczne

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Zarządzanie

1) język obcy, 2) matematyka lub język polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli
nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski,
fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka

Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat
otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik, według następujących zasad:
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Egzamin maturalny „Nowa
matura” poziom podstawowy
(procenty punktów)
30% – 44%

3

45% – 58%

4

59% – 72%

30% – 50%

60

5
6

73% – 86%
87% – 100%

51% – 69%
70% – 100%

80
100

Egzamin dojrzałości
„Stara matura” (oceny)

Egzamin maturalny „Nowa
matura” poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne
20
40

rekrutacja 2020/2021
O przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane
przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uruchomienie kierunku warunkowane jest odpowiednią liczbą kandydatów.
Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.
Zasady przyjęcia na studia osób z egzaminem maturalnym potwierdzonym dyplomem IB (International
Baccalaureate) lub EB (Europen Baccalaureate) znajdują się na stronie internetowej Uczelni.
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• kierunków o zbliżonym zakresie programowym
do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz dziedzin
nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną
określone do końca pierwszego semestru studiów.

Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie wymagane
są następujące dokumenty:
• kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,
• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał
do wglądu na Uczelni),
• aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 x 45 mm,
• na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo
medyczne – zaświadczenie lekarskie stwierdzające
możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne
na Uczelni).
Zasady rekrutacji na studia II stopnia
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się
ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej
studia pierwszego stopnia.
O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo
wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci kierunków:
• Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja,

O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci kierunków:
• Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
• Ekonomia,
ciąg dalszy na str. 12
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Wybierz swój kierunek…
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną
określone do końca pierwszego semestru studiów.
O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia
jest wynik studiów, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy zamknięcie listy nie będzie
możliwe, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen
uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku).
O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Zdrowie
publiczne* mogą się ubiegać w następującej kolejności
absolwenci kierunków:
• Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne,
• kierunków o zbliżonym zakresie programowym
do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami
kierunków z dziedzin nauk medycznych i nauk
o zdrowiu,

rekrutacja 2020/2021
cd. ze str. 11

rekrutacja 2020/2021
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• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modu-

łów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną
określone do końca pierwszego semestru studiów.
ciąg dalszy na str. 14
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Wybierz swój kierunek…
Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego
stopnia wymagane są następujące dokumenty:
• kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,
• aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 x 45 mm,
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu
na Uczelni),
• kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał
do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów,
którzy ukończyli studia w latach, w których był on
wydawany, a w przypadku pozostałych studentów
wypis z indeksu,
• na kierunkach Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne –
zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość
podjęcia studiów (skierowanie i druk zaświadczenia
dostępne na Uczelni) oraz zaświadczenie z uczelni,
z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku),
• dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie
na studia drugiego stopnia na kierunkach Finanse
i zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne wymagana jest deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia,
wynikających z kontynuowania studiów drugiego
stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.

rekrutacja 2020/2021
cd. ze str. 13
Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegóły na stronie Uczelni:
www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja,
pod numerami telefonów: 76 723 22 10 do 11
lub e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.

rekrutacja 2020/2021
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Dlaczego warto studiować
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy?
UCZELNIA WARTA ZACHODU
• istnieje od 1998 roku
• ponad 24 tys. absolwentów
• Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
• Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
• Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
• akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• wielokrotny zdobywca tytułu
„Uczelnia Liderów”
• czołowe miejsca w rankingach
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”
• studia magisterskie, inżynierskie,
licencjackie
• studia stacjonarne i niestacjonarne
• bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych
• atrakcyjne i praktyczne kierunki
oraz specjalności kształcenia
• studia podyplomowe
• kursy i certyfikaty językowe TELC
i LCCI
• Akademia CISCO
• egzaminy ECDL
• wszystkie uprawnienia studenckie
• system stypendialny i pomoc
materialna
• komfortowe warunki studiowania
i mieszkania
• nowoczesna baza dydaktyczna
• specjalistyczne laboratoria i pracownie komputerowe
• własne pracownie medyczne
• własna biblioteka
• praktyki zawodowe w kraju i za
granicą
• płatne staże i praktyki zawodowe
• studia za granicą
• współpraca z lokalnymi firmami
• sieć gastronomiczna
• nowoczesny Dom Studenta
• bezprzewodowy Internet Wi-Fi
• siłownia, fitness
• bogate życie studenckie

rekrutacja 2020/2021
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Wydział Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia !
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 dwóch kierunkach studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) Pielęgniarstwo
oraz Zdrowie publiczne *.
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 umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom
społecznym.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy
do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Koncepcja
kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum
wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania
i motywowania w zakresie: wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej, wyboru lub
zmiany nawyków żywieniowych, pokonania stresu/
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, osiągnięcia
równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
wsparcia po długotrwałej chorobie, wsparcia przy
problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne, panowania nad emocjami.
Perspektywy zawodowe
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, klubach sportowych, ośrodkach
rehabilitacyjnych, sanatoriach i uzdrowiskach, firmach i organizacjach oraz instytucjach związanych
z poprawą kondycji zdrowotnej, działach kadr i public
relations.
Nasze atuty
• absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich
mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, 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 Coaching 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 dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, 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 motorycznych 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.

rekrutacja 2020/2021
DIETETYKA
studia licencjackie
O kierunku
Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia
człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii
przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,
psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej 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 wyeliminować.
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długoterminowej i paliatywnej, domach opieki społecznej; w ramach własnej działalności gospodarczej –
gabinet dietetyczny i poradnictwa żywieniowego,
placówkach szkolenia sportowców, instytucjach
naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się poradnictwem
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, organizacjach konsumenckich, zakładach
żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających
pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego
żywienia (restauracje, stołówki szkolne i pracownicze, przedszkola – catering), stacjach sanitarnoepidemiologicznych, centrach odnowy biologicznej,
SPA, salonach kosmetycznych; w 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 dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności
praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia
antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia
komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym
układanie diet),
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków
(działalność naukowa, edukacyjna i społeczna).

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• 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.

Perspektywy zawodowe
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej,
klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicznych i chorób metabolicznych, zakładach opieki

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
−− dietetyka kliniczna,
−− poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii.

ciąg dalszy na str. 18
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Wydział Nauk o Zdrowiu…
FIZJOTERAPIA
jednolite studia magisterskie (5-letnie)
O kierunku
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu
najbardziej rozwojowych na świecie. Studia na tym
kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjalistycznej 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 skuteczność 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.

cd. ze str. 17

Wykonując zawód fizjoterapeuty, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, można:
• planować i prowadzić fizjoterapię,
• zlecać i dobierać wyroby medyczne do potrzeb
pacjenta oraz uczyć pacjenta posługiwania się nimi,
• edukować, motywować do aktywności i propagować zachowania mające na celu zapobieganie
niepełnosprawności,
• wydawać opinie i orzeczenia dotyczące stanu osób
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej procesu.
Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie do:
• prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie
fizjoterapii,
• kierowania pracą zawodową osób będących fizjoterapeutami,
• zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych,
na których wykonuje się czynności związane
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
nauczania zawodu fizjoterapeuty.
Perspektywy zawodowe
Fizjoterapeuci mogą prowadzić własną działalność
gospodarczą oraz znajdują zatrudnienie w publicznych
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, zakładach opiekuńczo-leczniczych
oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach o różnym profilu leczniczym i szpitalach uzdrowiskowych,
ośrodkach zdrowia, poradniach i zakładach rehabilitacji leczniczej, w gabinetach rehabilitacyjnych
i odnowy biologicznej oraz spa, gabinetach masażu,
salonach fitness, klubach sportowych i ośrodkach
medycyny sportowej, placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych).
Nasze atuty
• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki
umiejętności praktycznych: pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, kinezyterapii,
masażu i terapii manualnej; medycyny fizykalnej:
fizykoterapii, pracownia biomechaniki i analizy
ruchu,
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
• płatne praktyki pilotażowe,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Fizjoterapeutów (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),
• uzyskanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności
praktycznych z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych
dyscyplin medycznych, które umożliwiają przygotowanie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeu-
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tycznego (PEF), a dzięki temu uzyskanie prawa
wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który gwarantuje wielopłaszczyznowe perspektywy zatrudnienia,
• absolwent jednolitych studiów magisterskich
na kierunku Fizjoterapia może podjąć studia
trzeciego stopnia.
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timedialny, pracownie specjalistyczne do nauki
umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia
opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich,
czynności ratowniczych),

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• 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 Rozporządzeniu 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 podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych,
praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.
Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent tego kierunku posiada
wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu
pielęgniarstwa.
Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:
• podmiotach prowadzących działalność leczniczą,
w tym w szpitalach,
• przychodniach, poradniach,
• placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
• ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
• placówkach opieki długoterminowej.
Nasze atuty
• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt mul-

• możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą
symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
sala umiejętności technicznych, sala egzaminu
OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii
Europejskiej,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne
praktyki pilotażowe,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w sekcji pielęgniarskiej Studenckiego
Koła Naukowego Młodych Medyków – działalność
naukowa, edukacyjna (udział w konferencjach
naukowych) oraz społeczna (podjęcie wolontariatu
w szpitalach i placówkach opiekuńczych),
ciąg dalszy na str. 20
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Wydział Nauk o Zdrowiu…
• kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych,
• dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień
określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki
i położnej,
• absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego
stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.

cd. ze str. 19

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 ratunkowych,
• zespołach ratownictwa medycznego,
• specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR,
TOPR, GOPR),

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• 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.
RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia licencjackie
O kierunku
Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo
medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego.
Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa
wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych
czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).
Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w multimedialnych salach wykładowych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem
najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa
medycznego oraz takich oddziałach jak chirurgia,
kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas
zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach
szpitalnych 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

• służbach mundurowych (Straż Pożarna, Straż Graniczna, 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.
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Nasze atuty
• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki
umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia
opieki długoterminowej, czynności ratowniczych,
pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
• zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
• absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich
mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, 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 działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych
Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz działalność społeczna).
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ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych
oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku
ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną
wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych.

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe
oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,
• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę
medyczną,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.
Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
PIELĘGNIARSTWO
studia magisterskie (2-letnie)
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 charakter modułowy.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów,

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć
zatrudnienie w:
• podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, w tym w szpitalach,
przychodniach, poradniach,
• ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
• placówkach opieki długoterminowej,
• administracji państwowej i szkolnictwie medycznym.
Absolwent posiada ponadto umiejętność wdrażania
nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów
do podejmowania badań naukowych oraz uczestniczenia w nich.
ciąg dalszy na str. 21
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Wydział Nauk o Zdrowiu…

cd. ze str. 21

Nasze atuty

i położnej, absolwent studiów drugiego stopnia
może podjąć studia trzeciego stopnia.

• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki
umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, 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 wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
sala umiejętności technicznych, sala egzaminu
OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii
Europejskiej,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność 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 Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień
określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• 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/niestacjonarny,
Profil kształcenia: praktyczny,
Czas trwania: 4 semestry (2 lata),
Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa.

ZDROWIE PUBLICZNE *
studia magisterskie (2-letnie)
O kierunku
Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi
dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz
organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania
kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny,
a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk
o zdrowiu.
W pierwszym roku kształcenia realizowane są
przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej,
biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po
drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch
specjalności.
Specjalności

Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla
absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne.
w ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności
ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy
jednostek systemu PRM.
Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach
doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy,
wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki
pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana
jest rozszerzona tematyka dotycząca ratownictwa
medycznego w pediatrii, geriatrii, traumatologii oraz
u pacjentów niestandardowych.
Promocja zdrowia – specjalność przeznaczona jest
dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów
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nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze
fizycznej. W ramach specjalności student nabywa
kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu
promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych.
Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień
przygotowują studenta do promowania zdrowego
stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.
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dach miasta i gminy w działach oświaty zdrowotnej
i zdrowia, regionalnych ośrodkach lub centrach
zdrowia publicznego, NFZ,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej),
branży farmaceutycznej,
innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje
pozarządowe),
w ramach własnej działalności gospodarczej.
Nasze atuty

Perspektywy zawodowe
Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych
i kierowniczych w programach ochrony zdrowia,
profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji
sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
• podmiotach leczniczych, tj. placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitalach, oddziałach
dziennych, hospicjach, zakładach psychiatrycznych,
sanatoriach, placówkach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych, stacjach
i punktach krwiodawstwa, prywatnych klinikach,
centrach zdrowia i urody,
• administracji rządowej i samorządowej, tj. Ministerstwie Zdrowia, urzędach wojewódzkich, urzę-

• autorski program kształcenia, dostosowany
do aktualnych potrzeb rynku,
• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki
umiejętności praktycznych (pracownia fizjologii
wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego
wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia
ratunkowego),
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca
doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania
do pracy w zawodzie,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).
Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę
medyczną,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
• fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa działające
w obszarze promocji zdrowia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
−− organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe,
−− promocja zdrowia.
* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku
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Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych zaprasza na studia !
Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych mają możliwość kształcenia
się na czterech kierunkach studiów licencjackich
(studia pierwszego stopnia): Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; dwóch
kierunkach jednolitych studiów magisterskich (studia
5-letnie): Prawo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz jednym kierunku studiów magisterskich
(studia drugiego stopnia, 2-letnie): Bezpieczeństwo
wewnętrze.

ADMINISTRACJA
studia licencjackie
O kierunku
Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji,
ekonomii i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy
specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji,
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko wiedzę
teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie
obsługi o charakterze administracyjnym.
Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja
możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie
przebiegają procesy administracyjne, czyli:
• w urzędach administracji (zarówno rządowej jak
i samorządowej),
• w spółkach prawa handlowego,
• w przedsiębiorstwach,
• w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,
• w jednostkach świadczących usługi publiczne,
• we własnej firmie.
Nasze atuty
W trakcie 3-letnich studiów licencjackich uzyskujesz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego
oraz wybranych elementów prawa cywilnego i gospodarczego, a także poznasz podstawy zarządzania,
niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego.
Masz szansę nabyć podstawowe umiejętności sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług, opracowywania decyzji i postanowień
administracyjnych.
Absolwent studiów na kierunku Administracja
jest wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą.

W trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętności pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy
bowiem na umiejętności praktyczne.
W ramach programu ERASMUS+ możliwe jest
zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym
z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi
nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między
innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania,
Litwa, Słowacja, Francja.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
−− menadżer w administracji publicznej,
−− administracja i prawo w biznesie.
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
studia licencjackie
O kierunku
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
są interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną
wiedzę i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę
z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy
stosunki międzynarodowe.
Program studiów ma interdyscyplinarny charakter,
tak aby kształcić najlepszych profesjonalistów. Bardzo
ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia
strzeleckie, obsługa dronów, ratownictwo medyczne) –
dzięki temu studenci zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w konkretnym działaniu.
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i w administracji państwowej i samorządowej. Pozwalają zrozumieć różnorodność i złożoność czynników
współczesnego bezpieczeństwa.
Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach
prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach
kryzysowych, a także na stanowiskach przewidzianych
dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji, w administracji specjalnej, oraz w organizacjach
trzeciego sektora. Może pracować w organizacjach
pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.
Nasze atuty
Uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala
studentom nabywać umiejętności praktycznej obsługi
nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców.
Aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym.
Spersonalizowane podejście do potrzeb studentów, w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest
zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym
z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi
nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między
innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania,
Litwa, Słowacja, Francja.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
−− administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego,
−− służby mundurowe w bezpieczeństwie.

FILOLOGIA
studia licencjackie
O kierunku

Perspektywy zawodowe
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
stanowią doskonałą podstawę przygotowującą
do kariery zarówno w grupach dyspozycyjnych, jak

Oferta edukacyjna skierowana jest do tych,
którzy interesują się uzyskaniem wiedzy o języku
i innych zjawiskach kulturowych dotyczących krajów
angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby
opanować umiejętność posługiwania się językiem
angielskim na poziomie biegłości C1. Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech
innych języków nowożytnych na poziomach od A1
do B1+, w tym języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym do poziomu B2.
W programie studiów uwzględniono m.in. moduły:
praktyczna nauka języka angielskiego (również
z native speakerem), moduły językoznawcze, moduły
kulturoznawcze i literaturoznawcze, moduły z zakresu
translatoryki.
ciąg dalszy na str. 26
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Studia te umożliwią absolwentom wszechstronną
realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych.

cd. ze str. 25

nym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest
w formie ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk zawodowych.
Współpracujemy z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, administracją publiczną, samorządową,
ośrodkami kultury i sztuki, sektorem pozarządowym
oraz organizacjami pracodawców.
Oferujemy naszym studentom możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych i metodycznych,
w działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.
Umożliwiamy studentom realizację części studiów,
staży i praktyk zawodowych za granicą w ramach
programu Erasmus +.
Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalność:
−− filologia angielska.
Specjalizacje:
• język angielski w biznesie,
• język angielski z językiem.

PEDAGOGIKA
studia licencjackie
O kierunku

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwent może pracować
jako:
• tłumacz języka angielskiego w środowisku biznesowym,
• tłumacz języka angielskiego i niemieckiego,
• pracownik korporacji/instytucji samorządowej/
biura tłumaczeń.
Nasze atuty
Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki
kadrze dydaktycznej, posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne.
Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną.
Posiadamy specjalistyczne pracownie językowe,
kabinę do tłumaczeń symultanicznych.
Realizujemy program studiów o profilu praktycz-

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają nabyć
podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną,
socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje
przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.
Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona
jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza
uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez
studenta umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwent może pracować
między innymi w instytucjach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających rodzinę, organizacjach pozarządowych
działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Nasze atuty
• Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
zajęcia odbywają się w multimedialnych salach
wykładowych, ćwiczeniowych, pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.
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• Oferujemy studentom realizację praktyk pedagogicznych w instytucjach i placówkach związanych
z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością.
• Zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa
w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego, wolontariatu.
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PRAWO
jednolite studia magisterskie (5-letnie)
O kierunku

Program studiów na kierunku Prawo łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych,
nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce.
Dlatego kształcimy specjalistów z zakresu prawa, aby
mogli uzyskać wymarzony i dobrze płatny zawód.
Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko
wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności
w zakresie obsługi prawnej sektora publicznego
i prywatnego.

Partnerzy
Współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska
lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, a także Centrum
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia
Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Powiatowym
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
−− pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie,
−− edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu Prawa możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy prawne,
czyli w urzędach administracji (zarówno rządowej
jak i samorządowej), w spółkach prawa handlowego,
w przedsiębiorstwach, w jednostkach świadczących
usługi publiczne, we własnej firmie.
Możesz również zostać adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, doradcą podatkowym lub
rzecznikiem patentowym
Nasze atuty
Po ukończeniu kierunku Prawo będziesz prawnikiem, czyli osobą naukowo lub zawodowo zajmującą
ciąg dalszy na str. 28
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horyzonty myślowe, pożądana na rynku pracy, potrafiąca łamać schematy.
W ramach programu ERASMUS+ możliwe jest
zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym
z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi
nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między
innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania,
Litwa, Słowacja, Francja.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).
Uzyskany tytuł: magister prawa.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie (5-letnie)
O kierunku

się prawem, znającą przepisy i potrafiącą zastosować
je w praktyce. W trakcie 5-letnich studiów uzyskasz
nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa,
zwłaszcza prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz wybranych elementów prawa gospodarczego, finansowego. Poznasz prawne podstawy
zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia
w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego.
Masz szanse nabyć umiejętności sporządzania
umów w obrocie handlowym i w zakresie świadczenia usług, opracowywania pism procesowych, decyzji
i postanowień administracyjnych.
W trakcie przygotowania się do symulacji rozpraw masz szanse nabyć umiejętności zachowania
się na sali rozpraw.
Od Ciebie zależy, czy po studiach będziesz pracować
we własnej firmie, czy też zdecydujesz o kontynuacji
nauki na wybranej aplikacji zawodowej.
Bardzo dużo firm korzysta z porad prawnych, dlatego jest to także dobre miejsca pracy dla prawników.
Stawiamy na umiejętności praktyczne, nauczymy
Cię, jak „prawo działa!”.
Absolwent Prawa to osoba posiadająca szerokie

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z dziećmi
w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły
podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia
z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania
rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
wieku szkolnym.
Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć
społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie
edukacji. Integralną częścią programu studiów są
praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie
umiejętności projektowania i prowadzenia badań
pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości
i uzdolnień dziecka/ucznia.

Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest
przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela
przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III
szkoły podstawowej).
Nasze atuty
Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną.
Posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania
przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy
i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także
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pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej
oraz salę do gier i zabaw ruchowych.
Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki
kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy
i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi.
Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona
jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza
uczelnią.
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w Legnicy, Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
w Jaworze oraz Oddziałem Miejskim Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).
Uzyskany tytuł: magister.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
studia magisterskie (2-letnie)
O kierunku
Celem kształcenia na studiach magisterskich jest
zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień
prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością
wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego.

Oferujemy bogaty program praktyk, który stwarza możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia
i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej
i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły
podstawowej.
Stwarzamy studentom możliwość uczestnictwa
w pracach kół naukowych, konferencjach naukowych
i metodycznych, działalności samorządu studenckiego
oraz wolontariatu.
Partnerzy
Współpracujemy z wieloma podmiotami środowiska
lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli

ciąg dalszy na str. 30
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Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki
samorządu terytorialnego, administracja państwowa,
służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany
sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.
Perspektywy zawodowe
Absolwent tego kierunku studiów, mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
wewnętrznego, będzie mógł swoją karierę zawodową
związać z:
• wykonywaniem zadań pracownika administracyjnego w instytucjach sektora publicznego czy też
na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych
pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji,
• pracą w administracji specjalnej, a także w organizacjach trzeciego sektora, w przedsiębiorstwach
i instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami
oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych za
ochronę i bezpieczeństwo,
• pełnieniem funkcji koordynatorów lub menedżerów
ds. bezpieczeństwa informacji,
• działalnością w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.
Nasze atuty
Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz praktyków zatrudnionych w wojsku, Policji, służbach
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specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji
publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących
się bezpieczeństwem.
Uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi
nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców.
Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny
kierunek polecany nie tylko tym, którzy swoją karierę
wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowiący interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych,
cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami
kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
W ramach programu ERASMUS+ możliwe jest
zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym
z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi
nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między
innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania,
Litwa, Słowacja, Francja.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
−− administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
−− kryminalistyka i techniki śledcze,
−− obronność państwa,
−− medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa.

rekrutacja 2020/2021

31

®

Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych zaprasza na studia !
Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia
się na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Finanse, rachunkowość
i podatki oraz Zarządzanie; czterech kierunkach
inżynierskich – Energetyka, Informatyka, Inżynieria procesów produkcyjnych *, Logistyka i transport
oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym
kierunku studiów magisterskich (studia drugiego
stopnia) – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

specjalności absolwent może pracować w działach
finansowo-księgowych lub na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych
i finansowych w przedsiębiorstwach, instytucjach
finansowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego
lub innych podmiotach.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
studia licencjackie
O kierunku
Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę
z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków
i systemu podatkowego. Pozwalają zdobyć kwalifikacje
typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych,
którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania
zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi
w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.
Studia zapewniają również elementarną wiedzę
z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz
podstawowych zasad inwestowania na rynku akcji (GPW).
Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw
potrzebnych absolwentowi kierunków ekonomicznych: ekonomii, zarządzania, prawa, ekonometrii,
statystyki, matematyki itp. Podczas kolejnych trzech
semestrów studenci wybierają specjalność oraz piszą
pracę dyplomową, co ułatwia kształcenie umiejętności
praktycznych z zakresu finansów lub rachunkowości.
Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności finanse podmiotów gospodarczych potrafi skutecznie zarządzać finansami
w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów operacyjnych, projektów
biznesowych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, prowadzenia rachunku kosztów kapitału
i efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.
Absolwent specjalności rachunkowość i podatki
ma wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości
finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz podatków i systemu podatkowego.
Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość
i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy jest specjalistą w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi oraz rzeczowymi w różnych podmiotach. W zależności od wyboru

Nasze atuty
• Duża liczba porozumień zawartych z pracodawcami powoduje, że studenci nie mają problemów
ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk.
• W czasie każdego roku studiów studenci odbywają
praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące
pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają
organizację zakładu pracy oraz zadania realizowane
przez poszczególne działy. Kolejne są powiązane
z wybraną specjalnością.
• Wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi
prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
ciąg dalszy na str. 32
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studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania
w Kole Naukowym „Economicus”.
• Studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz
seminariach. W roku 2016 studenci koła zostali
finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi
przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce.
Partnerzy
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• urzędy skarbowe,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
−− finanse podmiotów gospodarczych,
−− rachunkowość i podatki.

cd. ze str. 31

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk
ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych
przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii
rozwoju. Posiada umiejętność zarządzania różnymi
pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (np. marketing, zarządzanie produkcją, finansami, jakością,
kadrami itp.).
Absolwent specjalności zarządzanie zasobami
ludzkimi ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: doboru pracowników, planowania ścieżek kariery i zarządzania
karierą, tworzenia nowoczesnych systemów motywowania do pracy oraz ocen pracowników, projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną,
analizowania efektywności pracy.

ZARZĄDZANIE
studia licencjackie
O kierunku
Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym
zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Pozwalają
nabyć umiejętności typowe dla absolwentów kierunków
ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz
ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.
Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw
wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii,
statystyki, matematyki itp. Od drugiego roku studenci wybierają specjalność, co ułatwia kształcenie
umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi
lub lean management. W czasie trzech ostatnich
semestrów studiów, przygotowują pracę licencjacką
pod opieką doświadczonych promotorów. Praca ma
charakter praktyczny i pogłębia umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.
Absolwent specjalności lean management ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania
LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać
w praktyce takie metody i techniki jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz
inne. Potrafi zastosować lean management w różnych
obszarach funkcjonowania organizacji, m.in. w produkcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

Perspektywy zawodowe
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami
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przedsiębiorstwa. W zależności od wyboru specjalności
może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach,
jednostkach non-profit na różnych stanowiskach,
w tym: specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
specjalisty ds. lean management, analityka systemów
zarządzania, kierownika średniego szczebla. Wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi prowadzenie
własnej działalności gospodarczej.
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problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.
Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń
energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych
z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów
energetycznych.

Nasze atuty
• Uczelnia zawarła wiele porozumień z pracodawcami, co sprawia, że studenci nie mają problemów
ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk.
• Bezpośredni kontakt z pracodawcami podczas
realizacji praktyk zawodowych oraz powiązanie
problematyki pracy dyplomowej z potrzebami pracodawców ułatwia znalezienie oraz podjęcie pracy.
• Po pierwszym oraz drugim roku studiów studenci
odbywają praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci
poznają organizację zakładu pracy oraz zadania
realizowane przez poszczególne działy. Kolejne są
powiązane z wybraną specjalnością.
• Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania
w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach.
Partnerzy
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
−− lean management,
−− zarządzanie przedsiębiorstwem,
−− zarządzanie zasobami ludzkimi.
ENERGETYKA
studia inżynierskie
O kierunku
Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać
umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki
cieplnej oraz nauk technicznych.
Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który
posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu
problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz
nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę
z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych),
energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania
i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych.
Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz

Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Energetyka jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:
−− przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających
nośniki energii oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników
energii,
−− przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów wykorzystujących energię
ze źródeł odnawialnych,
−− przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem
i auditingiem energetycznym,
ciąg dalszy na str. 34
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−− jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym).
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
−− projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
−− inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynierowie energetycy w działach utrzymania ruchu
przedsiębiorstw produkcyjnych,
−− specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, przedsiębiorcy w branży
energetycznej.

cd. ze str. 33

zasad działania i architektury komputerów, matematyki,
podstaw programowania. Na drugim roku studenci
wybierają specjalność zgodną z zainteresowaniami.
W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace
inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów.
Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych
problemów, jakie występują w przedsiębiorstwie.

Nasze atuty
• Wysoko rozwinięty przemysł oraz ścisła współpraca
z pracodawcami ułatwia odbywanie praktyk oraz
realizację projektów inżynierskich. Studenci realizują praktyki w wymiarze po 320 godz. w semestrach 4., 6. oraz 7.
• W planie studiów uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty inżynierskie
realizowane przez studentów na rzecz zakładów
pracy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią
kluczowy element przygotowania do zawodu.
• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej
„Ferrum”. Mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach
edukacyjnych.
Partnerzy
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia
Miedziowego w Legnicy.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
−− eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
−− energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie
energią.
INFORMATYKA
studia inżynierskie
O kierunku
Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć
kwalifikacje inżyniera z branży IT. Pierwsze semestry
poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy inżynierskiej:

Studenci specjalności programowanie aplikacji
mobilnych i internetowych nabywają wiedzę z zakresu
języków programowania oraz narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu nowoczesnych aplikacji, technologii
stosowanych w Internecie, rozwiązań wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych, baz danych, zasad
projektowania, budowy i testowania oprogramowania,
metodologii zarządzania projektami informatycznymi,
projektowania graficznych interfejsów użytkownika.
Absolwent specjalności bezpieczeństwo systemów
informatycznych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
projektowania, budowy i eksploatacji systemów i sieci
komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa. Potrafi m.in. projektować
oraz administrować rozległymi i lokalnymi sieciami,
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wdrażać i integrować niezawodne systemy informatyczne, m.in. w oparciu o technologie wirtualizacji czy
chmury obliczeniowe. Specjalność ta daje gruntowną
i wszechstronną wiedzę niezbędną praktycznie w każdym obszarze związanym z tworzeniem i eksploatacją
nowoczesnych systemów informatycznych.
Absolwent specjalności grafika komputerowa uzyskuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik grafiki
komputerowej, obejmującej umiejętność korzystania
z zaawansowanego oprogramowania w zakresie grafiki
2D, 3D oraz projektowania graficznego. Może pracować jako grafik komputerowy oraz twórca projektów
multimedialnych w firmach reklamowych lub firmach
projektujących i utrzymujących serwisy internetowe.
Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Informatyka ma kwalifikacje
inżyniera z branży IT. W zależności od wyboru specjalności może pracować w zakresie:
• Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych:
−− programista,
−− tester oprogramowania,
−− projektant lub administrator baz danych,
−− specjalista ds. wdrożeń.
• Systemy i sieci komputerowe:
−− administrator sieci,
−− administrator systemów informatycznych,
−− specjalista ds. wdrożeń,
−− projektant lub administrator baz danych.
• Grafika komputerowa:
−− grafik komputerowy,
−− projektant graficznych interfejsów użytkownika,
−− specjalista ds. DTP.
Nasze atuty
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Doświadczona kadra dydaktyczna.
Dobrze wyposażone laboratoria.
Ścisła współpraca z firmami z branży IT.
Projektowy charakter prac inżynierskich.
Łatwość podejmowania zatrudnienia już w trakcie
nauki.
Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi
firmami z branży IT. Współpraca pozwala na realizację projektów informatycznych oraz praktyk.
Po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Po pierwszym roku poznają organizację zakładu pracy,
struktury informatyczne przedsiębiorstwa. Kolejne
praktyki związane są z wybraną specjalnością.
Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu
CISCO CCNA oraz bezpłatny dostęp do narzędzi
firmy Microsoft.
Wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży
informatycznej organizujemy również dla naszych
studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą
ich kompetencje zawodowe, w tym: dodatkowe
praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów
z firm, praca zawodowa, również w niepełnym
wymiarze czasu.
Studenci zdobywają dodatkową wiedzę techniczną
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i nabywają bardzo pożądane umiejętności miękkie,
takie jak praca w zespole, nawiązywanie relacji
z klientami.
• Studenci, mogą rozwijać swoje zainteresowania
w Kole Naukowym Informatyki Współczesnej.
Organizują konferencje naukowe, realizują projekty, uczestniczą w seminariach naukowych itp.
Partnerzy
•
•
•
•
•

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

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
−− programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,
−− bezpieczeństwo systemów informatycznych,
−− grafika komputerowa.

LOGISTYKA I TRANSPORT
studia inżynierskie
O kierunku
Inżynier pracujący w branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca
techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży
TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę
i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki,
transportu, spedycji, ekologii itp.
Absolwent specjalności inżynieria systemów logistycznych i transportowych posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania
funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi
i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących
usługi logistyczne i transportowe, w szczególności
w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm
transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.
Absolwent specjalności logistyka produkcji i dystrybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne
w zakresie szeroko rozumianych technologii transportu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych
w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru
budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem
kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych
oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące
diagnostyki technicznej obiektów i systemów transportu szynowego oraz kształtowania ochrony środowiska w transporcie szynowym.
ciąg dalszy na str. 36
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Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym jest przygotowany
do pracy w:
−− przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w działach zajmujących się szeroko rozumianą logistyką
organizacji przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,
−− przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które
wykorzystują transport szynowy,
−− przedsiębiorstwach przemysłowych i dystrybucyjnych, w działach zajmujących się analizą i organizacją procesów transportowych i logistycznych
realizowanych z wykorzystaniem transportu kolejowego,
−− przedsiębiorstwach zarządzających transportem
kombinowanym,
−− przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejowy,
−− centrach logistycznych,
−− przedsiębiorstwach spedycyjnych,
−− szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, instytucjach administracji samorządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

cd. ze str. 35

Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku studiów Logistyka i transport
jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych
z branży Transport – Spedycja – Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych
firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach
przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.
Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in.
na następujących stanowiskach:
−− menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,
−− inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją,
−− spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych
oraz produkcyjnych,
−− specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.
Nasze atuty
• Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi
firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport – Spedycja – Logistyka. Współpraca pozwala
na realizację praktyk, które studenci odbywają
po każdym roku w wymiarze 320 godz.
• W programie studiów uwzględniono element
kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają
praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia
możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu
związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji
zawodowych w transporcie drogowym.
• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Logistyki i Transportu
lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Studenci
mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.
Partnerzy
• POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
−− inżynieria systemów logistycznych i transportowych.

rekrutacja 2020/2021
−− logistyka produkcji i dystrybucji,
−− organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POLMIEDŹ-TRANS sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie
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O kierunku
Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną
uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menedżera.
Studenci mogą poszerzyć swoje zainteresowania związane z problemami konstruowania, wytwarzania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz wykorzystania narzędzi
informatycznych w procesach produkcyjnych.
Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy potrzebnej inżynierowi: matematyki,
fizyki, chemii, materiałoznawstwa itd. Na drugim
roku studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką
doświadczonych promotorów. Prace mają charakter
praktyczny i dotyczą realnych problemów, jakie występują w przedsiębiorstwie.
Absolwent specjalności inżynieria mechaniczna
posiada umiejętność analizy parametrów mechanicznych materiałów w odniesieniu do ich użytkowania związanego z podatnością na korozję, pękanie,
złamania itp. Ponadto potrafi określić przydatność
tych parametrów dla określonego produktu. Absolwent umie korzystać z dostępnych przyrządów oraz
systemów pomiarowych w celu diagnozy problemów
związanych z eksploatacją produktu, oceną jakości
i niezawodności produktu oraz zarządzania jakością
produktu.
Absolwent specjalności inżynieria motoryzacyjna
jest specjalistą w zakresie zarządzania produkcją
w branży motoryzacyjnej, w szczególności ma wiedzę
w zakresie organizacji produkcji elementów pojazdów
samochodowych, technik wytwarzania, doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Absolwent specjalności systemy i procesy przemysłowe jest specjalistą w zakresie organizacji wybranych systemów i procesów przemysłowych. Potrafi
analizować i modernizować istniejące systemy przemysłowe, a także optymalizować procesy przemysłowe.
Zna technologie informatyczne wspomagające procesy
przemysłowe.
Perspektywy zawodowe
Absolwent jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz
nauk o zarządzaniu. W zależności od wyboru specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie
inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub
systemów i procesów przemysłowych. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, w tym z branży motoryzacyjnej.

Nasze atuty
• Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji może pracować w zakładach produkcyjnych
w szczególności w branży motoryzacyjnej.
• Studenci mogą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Podczas
pierwszej praktyki studenci poznają organizację
zakładu pracy, struktury produkcji, zasady rekrutacji itd. Kolejne praktyki łączą się tematycznie
z wybraną specjalnością.
• Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Zarządzania Jakością,
Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”
lub Kole Naukowym Logistyki i Transportu.
• Studenci uczestniczą w dodatkowych kursach,
seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.
• W programie uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane
na rzecz pracodawcy, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania
do zawodu.
ciąg dalszy na str. 38
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Wydział Nauk Technicznych…
Partnerzy
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia
Miedziowego w Legnicy.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
−− inżynieria mechaniczna,
−− inżynieria motoryzacyjna,
−− systemy i procesy przemysłowe.

cd. ze str. 37

projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków unijnych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.
Absolwent specjalności zarządzanie i innowacje
w przedsiębiorstwie posiada wiedzę oraz umiejętności
interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu otoczenia
na przedsiębiorstwo oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym zarządzania innowacjami, potrafi zarządzać projektami biznesowymi,
kierować zespołami oraz skutecznie komunikować
się i negocjować.

FINANSE I ZARZĄDZANIE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
studia magisterskie (2-letnie)
O kierunku
Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują
do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych
z zakresu finansów oraz zarządzania.
Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają
specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami.
W ostatnich trzech semestrach, studenci piszą prace
magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac magisterskich, które
dotyczą realnych problemów w przedsiębiorstwie,
to ważny element pozwalający kształcić kwalifikacje
zawodowe absolwenta.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności finanse i inwestycje przedsiębiorstw posiada wiedzę i umiejętności pozwalające
skutecznie zarządzać finansami w zakresie: planowania
finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje menedżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz zarządzania
przedsiębiorstwem. Może pracować na stanowiskach
specjalistycznych w systemie zarządzania oraz finansowania, m.in. jako menedżer finansowy, menedżer
projektu, analityk/doradca finansowy lub z sukcesem
prowadzić własną działalność gospodarczą.

rekrutacja 2020/2021
Nasze atuty
• Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie
absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska
oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze
zarządzania podmiotem gospodarczym. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym
atutem na rynku pracy.
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niczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach. W roku
2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności:
−− finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
−− zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie.

• Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w różnorodnych przedsiębiorstwach i innych instytucjach, z którymi współpracuje Uczelnia. W czasie
pierwszego i drugiego roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po 270 godzin
(niecałe 7 tygodni). Praktyki ułatwiają kształcenie
umiejętności zawodowych.
• Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania
w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczest-
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Wyposażenie i oprogramowanie komputerowe
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy udostępnia studentom 7 sal komputerowych wyposażonych w 156 komputerów. Dodatkowo
posiadamy 13 multimedialnych sal wykładowych
wyposażonych w komputery, projektory, mikrofony
bezprzewodowe i wizualizery. Sprzęt w części sal
zarządzany jest przez elektroniczny system CUE.
Sterowanie urządzeniami w tych salach odbywa
się za pomocą ekranu dotykowego LCD. Umożliwia to zautomatyzowanie podstawowych czynności,
np. uruchomienie programu „Wizualizer” powoduje,
po dotknięciu jednego pola ekranu LCD, zasłonięcie
żaluzji, włączenie projektora i wizualizera, przyciemnienie oświetlenia i wysunięcie ekranu. Poza zajęciami
studenci mogą korzystać z komputerów w bibliotece
(czytelnia komputerowa).

nologię agregacji linków, dzięki czemu osiągnięto
zwiększenie przepustowości i większą odporność
na uszkodzenia.

Połączenia do stacji roboczych realizowane są
w standardzie 100base-TX, najnowsze komputery
wyposażone są w karty sieciowe 1000base-TX i łączą
się z przełącznikami z szybkością 1Gb/sek. Cała sieć
podzielona jest na logiczne segmenty przy wykorzystaniu technologii VLAN.

Oprócz stacji roboczych dysponujemy też kilkunastoma serwerami realizującymi różnorodne funkcje:
serwery poczty elektronicznej, serwery WWW, serwery
plików i serwery baz danych. Serwery wykorzystują
procesory Intel – są to przeważnie procesory z serii
Pentium, Xeon oraz Core. Ostatnio uczelnia zakupiła
serwer kasetowy Fujitsu i macierz dyskową. Serwer kasetowy działa z oprogramowaniem VMware
vSphere, tworząc platformę pod wirtualizację systemów informatycznych.
Lokalna sieć komputerowa zbudowana jest
na bazie urządzeń aktywnych firmy Cisco i HP. Są
to przełączniki serii 2900 oraz 3600 i HP ProCurve
Switch 2510. W sieci szkieletowej pracują przełączniki HP ������������������������������������������
ProCurve����������������������������������
Switch 5400, które łączą poszczególne budynki kampusu PWSZ. Jako medium w sieci
szkieletowej wykorzystywane są kable światłowodowe
wielomodowe. W pozostałej części funkcjonuje okablowanie miedziane typu skrętka UTP lub TP kategorii 5 lub wyższej.
Sieć szkieletowa działa w standardzie 1000base-SX
(Gigabit Ethernet), także połączenia do serwerów
lokalnych pracują z szybkością 1Gigabit/sek w specyfikacji 1000base-TX.
Część newralgicznych połączeń wykorzystuje tech-

Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy posiada szerokopasmowy
dostęp do Internetu przez Wrocławską Akademicką
Sieć Komputerową WASK. Jako medium wykorzystujemy światłowody dzierżawione w firmie Dialog (na
obszarze Legnicy) oraz światłowody należące do sieci
PIONIER (połączenie Legnica – Wrocław). Dysponujemy łączem o przepustowości 1000Mb/sek.
Na terenie kampusu działa bezprzewodowy dostęp
do Internetu. Umożliwia to posiadaczom notebooków,
tabletów i smartfonów obecnych w budynkach PWSZ
im. Witelona w Legnicy uzyskanie połączenia z siecią
Internet.
Na stacjach roboczych w studenckich laboratoriach
komputerowych zainstalowano różnorodne oprogramowanie. Podstawowym systemem operacyjnym jest

e-PWSZ
Microsoft Windows XP Professional, Vista i Windows.
7. Dodatkowymi systemami są: Linux, Windows Server, przy czym systemy te działają na maszynach
wirtualnych.
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najnowszych wersji aplikacji Microsoft tworzących
środowisko programistyczne (są to m.in. serwery,
systemy operacyjne, narzędzia do tworzenia programów). Programy dostępne w ramach MSDN Academic
Alliance można także wypożyczać wykładowcom i studentom do instalacji na komputerach domowych.
Oprócz powyżej wymienionego oprogramowania korzystamy również z systemów narzędziowych
umożliwiających utrzymanie komputerów w należytym stanie. Podstawowym jest tutaj Symantec Ghost,
który umożliwia „klonowanie” obrazów dysków, dzięki
czemu można w krótkim czasie przywrócić dyski
komputerów do stanu wzorcowego.

Podstawową aplikacją zainstalowaną na wszystkich
komputerach jest pakiet Microsoft Office w wersji
Professional. Pozostałe pakiety to:
• kompilatory: Turbo Pascal; Turbo C++; Borland
Builder C++,
• grafika: AutoCAD; CorelDRAW Graphics 11; Adobe
InDesign, Macromedia Flash,
• matematyka: Maple; MatLAB; Aitech Sphinx,
• procesy: iGrafx FlowCharter i Grafx Process,
• bazy danych: Sybase,
• multimedia: Pinnacle Studio; MediaChance DVDLab PRO; MainConcept DV Codec,
• języki obce: LANguage+.
PWSZ im. Witelona w Legnicy jest subskrybentem
programu MSDN Academic Alliance, co daje możliwość instalowania w laboratoriach komputerowych

Od roku akademickiego 2006/2007 w komputerach
studenckich funkcjonują karty Goliath. Chronią one
komputery przed zmianami wprowadzanymi przez studentów. Można na przykład wymusić, by po każdym uruchomieniu stan komputera był przywracany do stanu
pierwotnego. Zapobiega to sytuacjom, gdy na jednych
zajęciach ćwiczy się ustawienia sieciowe stacji roboczych, a na następnych „nie ma Internetu”, bo studenci
nie przywrócili poprzednich ustawień. Ostatnim węzłem
ochrony jest system antywirusowy NOD32.
W kolejnym roku akademickim studentom Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych zostanie udostępniony w celach dydaktycznych system ERP.
Wdrożenie systemu jest finansowane ze środków UE
(Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5.)
Do realizacji zajęć na Uczelni wykorzystywane są
obecnie dwie platformy e-learnigowe:
ciąg dalszy na str. 42
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Wyposażenie i oprogramowanie…
1. Platforma Moodle (od roku 2009) wykorzystywana m.in. podczas takich zajęć jak: administrowanie systemem windows server, systemy operacyjne,
algorytmy i struktury danych, bezpieczeństwo systemów informatycznych, technika mikroprocesorowa
i systemy wbudowane. Za jej pośrednictwem studenci otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych
do pracy własnej, instrukcje do zadań laboratoryjnych,
rozliczają się z efektów pracy własnej w postaci przesyłanych rozwiązanych zadań, rozwiązując testy itp.
2. Platforma Cisco NetAcad (udostępniana przez
Cisco Networking Academy), wykorzystywana m.in.
podczas zajęć: sieci komputerowe i oraz ii, bezpieczeństwo systemów informatycznych, które realizowane są zgodnie z programem wybranych kursów
Akademii, takich jak: CCNA I, CCNA II, Introduction
to cybersecurity.

Na terenie Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy czytelnicy mogą
korzystać z następującego oprogramowania komputerowego. Niektóre programy wymagają połączenia
z internetem, korzystanie z internetu na komputerach
bibliotecznych wymaga autoryzacji.
1. Czytelnia Naukowa Nr 1 (budynek C, sala 1):
−− Falcon C++ 3.1, XAMPP/ PHP/MySQL,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2018-12,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2019-09,
−− AutoCad 2019,
−− AutoCad 2020,
−− Pakiet MS Office Standard 2016 (nie zawiera
MS Access),
−− Pakiet MS Office Pro 2010 (zawierający MS Access).
2. Czytelnia Naukowa Nr 2 (budynek C, sala 17):
−− Falcon C++ 3.1, XAMPP/ PHP/MySQL,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2018-12,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2019-09,
−− AutoCad 2019,
−− AutoCad 2020,
−− Pakiet MS Office Pro 2016 (zawierający MS Ac���
cess),
−− Pakiet MS Office Standard 2016 (nie zawiera
MS Access),
−− Pakiet MS Office Pro 2010 (zawierający MS Access).
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3. Czytelnia Czasopism (budynek C, sala 4):
−− Falcon C++ 3.1, XAMPP/ PHP/MySQL,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2019-09,
−− AutoCad 2020,
−− Pakiet MS Office Pro 2010 (zawierający MS Access),
−− Pakiet MS Office Standard 2016 (nie zawiera
MS Access).
4. Wypożyczalnia (budynek C, sala 011):
−− Falcon C++ 3.1,
−− XAMPP/ PHP/MySQL,
−− Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2019-09,
−− AutoCad 2020,
−− Pakiet MS Office Pro 2013 (zawierający MS Access).

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zgromadziła już ponad 83 000
woluminów w języku polskim i językach obcych,
prenumeruje 93 tytuły czasopism w wersji drukowanej i 16 tytułów w wersji elektronicznej. W swoich
zbiorach posiada 1240 książek elektronicznych, 2800
jednostek zbiorów specjalnych oraz dostęp do 45
elektronicznych baz danych.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana: dysponuje 32 stanowiskami komputerowymi oraz trzema
laptopami z dostępem do Internetu.
Źródłem wiedzy o zasobie bibliotecznym jest moduł
OPACWWW, który udostępnia informacje o zbiorach
poprzez katalogi online. Daje to możliwość przeszukiwania bazy w dowolnym miejscu i czasie, co czyni
bibliotekę bardziej przyjazną dla użytkownika.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille’a.
Biblioteka zakupiła dwie wrzutnie książek do biblioteki, czyli całodobowe urządzenia samodzielnego
zwrotu książek. Jedna znajduje się w Budynku C,
przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C).
Wrzutnie zostały zainstalowane z myślą o komforcie czytelników. Umożliwiają one zwrot książek poza
godzinami otwarcia biblioteki.
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Wsparcie dla studentów
z niepełnosprawnościami
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wspiera
w procesie edukacji studentów z ograniczeniami sprawności – zarówno
okresowymi, jak i trwałymi.
Wszyscy studenci z niepełnosprawnością, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych
zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze letnim, w roku
akademickim 2019/2020 z:
• lektoratów j. obcych,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych
dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
• innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne
trudności studentom niepełnosprawnym.
Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może
ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego. Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa
i tabletu.
Informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 76 723 22 24 lub
pisząc na adres e-mail:
zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl
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wydarzenia

Witelon
od 17 lat patronem naszej Uczelni
17 lat temu, tj. 25 marca 2003 roku, na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
otrzymała imię Witelona.
Witelon – „filius Thuringorum et Polonorum” (syn
Turyngów i Polaków – jak przedstawił się w „Perspectivie”) żył na przełomie XIII i XIV wieku. Jego
matką była nieznana z imienia Polka, pochodząca
z rycerskiego rodu z Borowa, natomiast ojcem –
Henricus de Ziz – zamożny mieszczanin z Turyngii.
Nie znamy nazwy miejscowości na Śląsku, w której
się urodził. Mógł to być Borów koło Jawora, sam
Jawor lub Legnica. Nie są również znane dokładne
daty jego urodzenia i śmierci. Powszechnie uważa się,
że urodził się około roku 1230, a zmarł ok. 1314.
Zdaniem Jerzego Burchardta – wybitnego znawcy
biografii Witelona – urodził się on ok. 1237 roku.
Witelon to pierwszy polski matematyk i fizyk, który
przez wiele lat związany był z Legnicą. To również
pierwszy w dziejach Śląska uczony, który wywarł
ogromny wpływ na rozwój nauk eksperymentalnych
i stosowanych. Jego osiągnięcia stworzyły podwaliny
dorobku naukowego i myśli filozoficznych kolejnych
okresów. Szczególny związek z Legnicą wskazuje
na chwalebną rolę i pozycję tego miasta jako ośrodka
życia naukowego i kulturalnego. Jego biografia ma
kilka etapów ściśle związanych z miejscami i środowiskami jego działalności. W pierwszej kolejności wymienić należy Legnicę. Tu przebywał, stąd
wyjeżdżał do Wrocławia i za granicę, do Legnicy też
powracał. W Legnicy uczęszczał do szkoły parafialnej
przy kościele św. św. Piotra i Pawła, gdzie później
był profesorem.
W 1262 roku Witelon udał się na studia do Padwy.
Tam zapisał się na wydział prawa kanonicznego. Przebywając w Padwie do 1268 roku, studiował również
filozofię i nauki ścisłe. W 1268 roku Witelon został
wysłany jako przedstawiciel Władysława do Viterbo.
Tam właśnie napisał swoje dzieło „Perspectiva” traktujące o optyce. Optyka stanowiła dla niego główną
część filozofii przyrody, stąd w swoim dziele zajął
się również wyjaśnianiem podstawowych problemów
filozoficznych.
Przed Witelonem optyka jako wyodrębniona nauka
nie istniała. Dopiero on zebrał rozproszone o niej
wiadomości na podstawie rękopisów i je usystematyzował, objaśnił oraz skomentował. Objaśnił i opisał
budowę oka ludzkiego i zagadnienia związane z widzeniem przez człowieka. Wyjaśnił zjawisko złudzenia
optycznego, opisał również właściwości zwierciadeł
oraz przechodzenie promieni świetlnych przez ciała
przezroczyste.
Witelon zajął się światłem i widzeniem, postrzegając je jako łącznik świata duchowego i materialnego.
Światło traktowano w tym czasie jako nośnik wiedzy
i objawień. W swoim dziele dokonał syntezy wiedzy,
przedstawiając 470 twierdzeń i dowodów ich trafności.

wydarzenia
Od ubiegłego roku, za sprawą działań uczelnianej
Biblioteki, posiadamy w swych zbiorach faksymilowe
wydanie dzieła Witelona, pt. „Peri Optike–s, id est
de natura, ratione, & proiectione radiorum visus,
luminum, colorum atq[ue] formarum, quam vulgo
Perspectivam vocant, Libri X”. Norimbergae, Johann
Petreius, 1535. 2°.
Praca przyniosła Witelonowi światowy rozgłos. Jest
to kompendium ówczesnej wiedzy na temat optyki.
Dzieło podzielone jest na 10 ksiąg, w których autor
omawia m.in. budowę oka i proces widzenia, złudzenia
optyczne oraz opisuje różne zwierciadła.
Pierwsza księga jest wykładem matematyki,
a przede wszystkim geometrii, jaką znano w średniowieczu. W drugiej zawarł wprowadzenie do kolejnych
ksiąg, zakreślając ich zakres i tematykę. W trzeciej
przedstawił anatomię oka ludzkiego oraz fizjologię
widzenia. W kolejnej opisał widzenie proste. W pięciu
kolejnych skupił się na optyce i zjawiskach optycznych. W ostatniej księdze Witelon opisał strukturę
kosmosu. Oczywiście wiedzę swoją oparł na dostępnych w średniowieczu odkryciach. Niemniej jednak
wprowadził wiele twierdzeń, które później wykorzystywali naukowcy.
Johanes Kepler nazwał swoje dzieło „uzupełnieniem
do Witelona”, co świadczy nie tylko o wielkim szacunku, jaki miał dla ksiąg legniczanina, ale także o
tym, iż jego wykład wiedzy nie zdezaktualizował się.
Dzieło powstało ok. 1270 roku, pierwszy raz
ukazało się drukiem w Norymberdze w 1535 roku.
W 2015 roku minęła 740. rocznica napisania „Perspectiwy” i 480. rocznica wydrukowania tego dzieła.
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Bezpłatne konsultacje
z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne
konsultacje z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych,
społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności
siebie, asertywności, radzenia
sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.
Konsultacji będą udzielać:
• Psycholog – mgr Józefa
Szczepankowska
poniedziałki i środy
e-mail: szczepankowskaj@
pwsz.legnica.edu.pl
• Pedagog-socjoterapeuta –
mgr Tomasz Kwoka
wtorki i czwarki, w godzinach 12:00 – 13:30,
tel. 608 026 097,
e-mail:
kwokat@pwsz.legnica.edu.pl.
Zajęcia prowadzone w ramach Poradni Logopedycznej
będą odbywały się zdalnie,
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
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Informacja w sprawie stypendiów
i zapomóg dla studentów
Przypominamy, że student, który znalazł
się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę
z funduszu stypendialnego.
W obecnej sytuacji szczególną podstawą
wnioskowania o wsparcie może być utrata
przez studenta lub członka jego rodziny
źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców
związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
Ponadto informujemy, że można jeszcze
składać wnioski o przyznanie stypendium
socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje również możliwość złożenia
wniosku korygującego w sytuacji, gdy
w rodzinie studenta, któremu przyznano
stypendium socjalne zmienił się dochód,
np. na skutek utraty pracy.
Więcej informacji na temat pomocy
materialnej oraz wnioski o przyznanie
świadczeń można znaleźć w zakładce
pomoc materialna.
Stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację
należy przesłać drogą mailową na adres:
zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl
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oferta edukacyjna

Egzaminy LCCI English for Business
z języka angielskiego w PWSZ im. Witelona
w Legnicy
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI
International Qualifications przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy prowadzi zapisy na egzamin LCCI English
for Business z języka angielskiego – sesja letnia
2020. Termin rejestracji upływa 24 kwietnia
2020 r.
Terminy egzaminów
na poszczególnych poziomach
• A1/A2 – English for Business Preliminary
Level – 8.06.2020 r.,
250 zł
• A2/B1 – English for Business Level 1 –
10.06.2020 r.,
260 zł
• B1/B2- English for Business Level 2 –
8.06.2020 r.,
280 zł
• B2/C1- English for Business Level 3 –
10.06.2020 r.,
350 zł
• C1/C2- English for Business Level 4 –
10.06.2020 r.,
370 zł
Światowe wyniki egzaminów LCCI English
for Business zostaną opublikowane na http://
www.lcci.org.uk 19 sierpnia 2020 r.
Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ przy PWSZ
im. Witelona w Legnicy jest jednym z 5000 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 130 krajach
świata i oferujących zdobycie poszukiwanych
kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu,
przemysłu i biznesu.

oferta edukacyjna
Egzaminy English for Business są egzaminami
z języka angielskiego, bazują na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu. EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI. Jest
owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia
do egzaminów językowych.
Certyfikaty LCCI IQ są uznawane w Polsce przez
pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz
uniwersytety i inne szkoły wyższe jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym
świecie, stanowią dowód umiejętności sprawnego
funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku
anglojęzycznym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ spełniają również wymogi postępowania
kwalifikacyjnego dla pracowników służb publicznych.
Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich
poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).
Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane
podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym
językiem angielskim na całym świecie. Certyfikaty
English for Business na poziomie 3 i 4 stanowią
także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.
Więcej informacji o egzaminach i Akredytowanym
Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ na stronie uczelni
w zakładce studenci.
Rejestracja na egzaminy
Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci
PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby nie będące
studentami uczelni.
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Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu
w tej sesji są proszeni o przesłanie dowodu wpłaty
i karty zgłoszenia na egzamin mailem na adres:
chocholekt@pwsz.legnica.edu.pl.
Kandydat, który wysłał dowód wpłaty drogą mailową otrzyma mail zwrotny z potwierdzeniem zapisania na egzamin. Opłata za egzamin nie podlega
zwrotowi.
Egzamin LCCI English for Business przeprowadzany jest trzy razy w roku w tzw. zwykłych sesjach
ogólnoświatowych (World Series). Najbliższy termin
został uwzględniony w powyższym terminarzu.
Płatności należy dokonać we wskazanych terminach na konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy
Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
W sekcji „tytułem” należy wpisać: imię, nazwisko,
datę egzaminu wraz z dopiskiem „Egzamin LCCI
English for Business z języka angielskiego”
Kontakt
Tomasz Chochołek
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PWSZ im. Witelona w Legnicy – pok. C104 (1 piętro)
e-mail: chocholekt@pwsz.legnica.edu.pl
tel: 76 723 23 60
fax 76 723 29 00
Przedstawicielstwo LCCI w Polsce
PEARSON

https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/

REACH FOR SUCCESS
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Konsultacje z Pełnomocnikiem
ds. Osób Niepełnosprawnych
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych. Podejmują oni działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej
Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz
poprawy warunków studiowania.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Buchla
tel. kontaktowy 608 517 263
buchlam@pwsz.legnica.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. 76 723 22 24
zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl

baza materialna
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Poznaj nasz kampus!
Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią budynki
zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej
o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal
do końca XX wieku wykorzystywane były jako koszary
wojskowe.
Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki
dydaktyczne (A, C i E), jeden przeznaczony do adaptacji na budynek dydaktyczny (B) oraz Ośrodek Projektów i Edukacji (D).
Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10, zlokalizowany jest Dom Studenta.
W salach dydaktycznych do dyspozycji pozostają
m.in. tablice interaktywne, komputery, projektory,
telewizory wraz z odtwarzaczami DVD oraz radiomagnetofony. Sale językowe wyposażono w sprzęt
audiowizualny: telewizory, odtwarzacze wideo, magnetofony i odtwarzacze CD/DVD.
Studenci kształcą się w komfortowych warunkach
w przestronnych pomieszczeniach. W salach ćwiczeniowych i językowych znajdują się dwu- i trzyosobowe
stoliki oraz krzesła.
Na zewnątrz budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób
z niepełnosprawnościami.
Budynek A
•
•
•
•
•

8 sal wykładowych.
3 sale językowe.
16 sal ćwiczeniowych.
5 pracowni komputerowych.
Pracownie medyczne: pracownie umiejętności pielęgniarskich i położniczych, pracownia opieki dłu-

•

•
•
•

•
•

•
•
•

goterminowej, pracownie czynności ratowniczych,
pracownia anatomiczna, sala ćwiczeń umiejętności
pielęgniarskich.
Pracownie fizjoterapeutyczne: pracowania biomechaniki i analizy ruchu, pracownia fizjologii,
pracowania masażu i terapii manualnej, sala kinezyterapii, pracownia medycyny fizykalnej – pracownia fizykoterapii.
Pracownia nauki umiejętności technicznych.
Pracownia sztuk walki i samoobrony.
Rektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz pomieszczenia administracyjne.
Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji
i Dokumentacji Naukowej.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej –
miejsce zbliżone warunkami do prawdziwych
szpitali. Wykorzystywane w procesie kształcenia
fantomy mogą naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się
od zabiegów „na pacjencie”, z tym że wspomniane
zabiegi można powtarzać wielokrotnie.
Kawiarnia studencka.
Siłownia.
Fitness club.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.
Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów
w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, a także
ciąg dalszy na str. 52
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cd. ze str. 51

opieki szpitalnej. Oznacza to odtworzenie warunków
klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków
i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów
niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko
wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.
Podczas zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się
w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu,
pozwalającego doświadczać działania w warunkach
zbliżonych do rzeczywistości.
W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
znajdują się specjalistyczne pracownie:
• sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
• sala egzaminacyjna OSCE,
• sala debriefingu,
• sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
• sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
• pracownia nauki umiejętności technicznych,
• sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych.
Dodatkowo w MCS działa symulator ZRM. Studenci ratownictwa medycznego mogą uczyć się m.in.
medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora
karetki. Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem.
Służy on do nauki m.in. medycyny ratunkowej.
Przyszli ratownicy medyczni będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego
udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej
aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe,
respirator itp.), opatrywania ran i złamań.
Budynek C
•
•
•
•
•

4 sale wykładowe.
2 laboratoria informatyczne.
4 sale językowe.
33 sale ćwiczeniowe.
Specjalistyczne laboratoria: chemii i biochemii,
fizyczne i materiałoznawstwa.
• Pracowanie: fizjologiczna, ekologii i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego.
• Sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne.

•
•
•
•
•
•
•

Studio nagrań.
Biblioteka i wypożyczalnia.
Czytelnia Czasopism i Prasy.
Czytelnia Naukowa nr 1.
Czytelnia Naukowa nr 2.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
Technikum Akademickie w Legnicy.
Budynek E
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale
wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami,
mogące pomieścić łącznie blisko 1000 osób. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację;
w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale
w jedną, która mieści około 750 słuchaczy, a wykład
może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki
czemu w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie
niemal tysiąc osób.
W salach istnieje możliwość składania półkolistych
trybun. Całkowite ich złożenie i zsunięcie powoduje
utworzenie hali, w której można zorganizować zawody
sportowe, targi, wystawy lub imprezy kulturalne.
Budynki D
Ośrodek Projektów i Edukacji
Znajdują się tutaj:
laboratorium biochemii i mikrobiologii,
eko-pracownia,
pracownia techniki mikroprocesowej,
pracownia anatomiczna,
pracownia elektroniki i miernictwa,
pracownia e-edukacji,
pracownia odnawialnych źródeł energii,
pokój dydaktyczny do terapii indywidualnej,
Centrum Socjoterapii przeznaczone do zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań, wyposażenie
sal pozwala na wykorzystywanie ich do różnych
form pracy terapeutycznej: muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę,
• gabinety terapii indywidualnej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10
Zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych
(stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest
bliskość Uczelni – około 15 minut pieszo od kampusu.
Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy oferuje:
• 161 miejsc dla studentów,
• umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe,
• aneksy kuchenne,
• łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne,
• kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki
elektryczne,
• wspólne jadalnie i pokoje do nauki,
• pralnie,
• pracownia treningów motorycznych.
Pracownia treningów motorycznych
Stworzenie i wyposażenie pracowni treningów
motorycznych pozwoliło na poprawę jakości kształcenia i praktycznych kompetencji absolwenta poprzez
lepszą realizację efektów uczenia się z zakresu oceny
i poprawy stanu zdrowia stosowanych w naukach
medycznych, naukach o zdrowiu i naukach o kulturze fizycznej.

Pracownia została wyposażona w odpowiedni sprzęt
i oprogramowanie zarówno do treningu funkcjonalnego, jak i zdrowotnego. Trening funkcjonalny
zakłada odwzorowanie ruchu i całego wzorca ruchowego, który obecny jest w życiu codziennym bez rozbudowy nadmiernej masy mięśniowej. Służą do tego:
maszyny działające w oparciu o opór pneumatyczny,
ergometry eliptyczne, steppery czy profesjonalne
bieżnie treningowe, hantle, powerblocki, niestabilne
podłoże, BOSU, poduszki sensomotoryczne.
Dodatkowo zastosowanie oprogramowania opartego
na automatycznym śledzeniu postępów pacjenta/klienta
pozwala na poznanie mechanizmów funkcjonowania
ciąg dalszy na str. 54
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Poznaj nasz kampus !

cd. ze str. 51
Uczelniana farma fotowoltaiczna

organizmu oraz zmian wskaźników biochemicznych
powstałych w wyniku niektórych schorzeń lub wysiłku
fizycznego, co jest istotne w kontekście lepszej realizacji zaplanowanych efektów uczenia się w modułach
związanych z realizacją zajęć praktycznych.

Przedmioty z tej grupy obejmują szeroko pojęte
kształcenie umiejętności niezbędnych do zwiększania
motywacji pacjenta/klienta w procesie budowania
sprawności fizycznej i potencjału zdrowia w ujęciu
holistycznym.
Pracownia treningu motorycznego pozwala
również na lepszą realizację efektów uczenia się
związanych z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w zakresie planowania treningu relaksacyjnego
i zdrowotnego. Tego typu działania zmniejszają
ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych poprzez
ćwiczenia i metody o szerokim spektrum wpływu
psychosomatycznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy wybudowała uczelnianą farmę fotowoltaiczną.
Inwestycja jest realizacją przyjętej przez Uczelnię
Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia, realizując tę
inwestycję, zakłada, że jej efektem będzie radykalna
poprawa efektów dydaktycznych oraz ekonomicznych
PWSZ im. Witelona w Legnicy. Oddana do eksploatacji farma fotowoltaiczna bezpośrednio przyczynia
się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych
na zakup energii elektrycznej.
Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni,
podporządkowanego konieczności kreacji nowych
kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie. Budowa
farmy fotowoltaicznej, która jest obiektem w skali
rzeczywistej, oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną
na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie
wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność
Uczelni.
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Pracownia treningów motorycznych

Stworzenie i wyposażenie pracowni treningów
motorycznych pozwoliło na poprawę jakości kształcenia i praktycznych kompetencji absolwenta poprzez
lepszą realizację efektów uczenia się z zakresu oceny
i poprawy stanu zdrowia stosowanych w naukach
medycznych, naukach o zdrowiu i naukach o kulturze fizycznej.
Pracownia została wyposażona w odpowiedni sprzęt
i oprogramowanie zarówno do treningu funkcjonalnego jak i zdrowotnego. Trening funkcjonalny zakłada
odwzorowanie ruchu i całego wzorca ruchowego,

który obecny jest w życiu codziennym bez rozbudowy
nadmiernej masy mięśniowej. Służą do tego: maszyny
działające w oparciu o opór pneumatyczny, ergometry eliptyczne, steppery czy profesjonalne bieżnie
treningowe, hantle, powerblocki, niestabilne podłoże,
BOSU, poduszki sensomotoryczne.
Dodatkowo zastosowanie oprogramowania opartego
na automatycznym śledzeniu postępów pacjenta/klienta
pozwala na poznanie mechanizmów funkcjonowania
organizmu oraz zmian wskaźników biochemicznych
powstałych w wyniku niektórych schorzeń lub wysiłku
fizycznego, co jest istotne w kontekście lepszej realizacji zaplanowanych efektów uczenia się w modułach
związanych z realizacją zajęć praktycznych.
Przedmioty z tej grupy obejmują szeroko pojęte
kształcenie umiejętności niezbędnych do zwiększania
motywacji pacjenta/klienta w procesie budowania
sprawności fizycznej i potencjału zdrowia w ujęciu
holistycznym.
Pracownia treningu motorycznego pozwala również
na lepszą realizację efektów uczenia się związanych
z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w zakresie
planowania treningu relaksacyjnego i zdrowotnego.
Tego typu działania zmniejszają ryzyko występowania
chorób cywilizacyjnych poprzez ćwiczenia i metody
o szerokim spektrum wpływu psychosomatycznego.
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Edukacja muzyczna w nauczaniu
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Wybrane zagadnienia
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże książka
pt. „Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia”
autorstwa dr Aleksandry Adamskiej-Osady.
Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pełni pierwszoplanową rolę integrującą.
Rolę tę możemy dostrzec na wielu poziomach
procesu edukacyjnego i wychowawczego – muzyka
konsoliduje grupę, łączy obszary edukacyjne,
treści kształcenia. Edukacja muzyczna jest nieodzownym elementem kompleksowego modelu
kształcenia – może być swoistym centrum w edukacji między przedmiotowej. W muzycznym świecie śpiewu, tańca, ruchu muzycznego, zabawy,
poznawanie i uczenie są ciekawe i wciągające!
Niniejsza praca ma charakter przystępnego
przewodnika metodycznego, przeznaczonego
zarówno dla studentów studiów pedagogicznych (specjalność edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna), jak również nauczycieli chcących
ugruntować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu
edukacji muzycznej. Jest to skrypt metodyczny
zawierający najważniejsze informacje o muzyce,
pomocny w realizacji podstawy programowej
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Edukacja muzyczna jest bardzo ważnym elementem wpływającym na harmonijny rozwój dziecka.
Może również – w dobie zawirowań wartości –
ukierunkowywać na promocję muzyki klasycznej,
podpowiadać określone działania, które uwrażliwią i obudzą w dzieciach potrzebę obcowania
ze sztuką.
Zamiarem autorki jest zwrócenie uwagi na synkretyczny charakter muzyki, stąd propozycje metodyczne nawiązujące do treści różnych dziedzin
(edukacji polonistycznej, plastycznej, przyrodniczej). Skrypt zawiera podstawowe informacje,
objaśnienia oraz ćwiczenia i zabawy muzyczne
łatwe do zrealizowania zarówno na zajęciach
w trakcie studiów pedagogicznych, jak i w przyszłej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
W nauczaniu najmłodszych zabawy muzycznoruchowe, śpiew, gra na instrumentach stanowią
nieodzowny element edukacji, dogodny punkt
wyjścia do przyswajania wiedzy (z zakresu różnych dziedzin), a zarazem naturalną potrzebę
dziecka do wyrażania, ekspresji, przekazywania
własnych emocji.
Zamieszczone w opracowaniu materiały nutowe,
teksty literackie pochodzą z różnych źródeł – są

to zarówno pozycje wykazane w bibliografii, jak
również materiały autorskie. Materiały, które nie
są opatrzone przypisami (przykłady nutowe, fotografie, grafiki), to opracowania własne.
Kształtować gust muzyczny, kreować działania muzyczne – in genere artystyczne – oznacza
również wartościować, odkrywać świat upodobań
i pasji artystycznych kształtujących osobę i charakter. Umieć odnaleźć swój rodzaj muzyki, swoje
upodobania muzyczne – to umieć również odnaleźć
swój świat i swoje miejsce w świecie kultury.

Doktor Aleksandra Adamska-Osada,
pedagog, absolwentka Wydziału Edukacji
Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu (1996), doktor
nauk humanistycznych Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(2008). Od 2010 roku prowadzi zajęcia
w zakresie edukacji muzycznej na kierunkach Pedagogika, Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Muzykę postrzega w szerokim kontekście
kulturowym – jako jeden z ważniejszych
elementów konstytuujących świat wartości.
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Odwiedź nas online !
Zapraszamy wszystkich internautów do polubienia
oficjalnego profilu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na portalu Facebook!
Za jego pośrednictwem będziecie na bieżąco informowani o najważniejszych wydarzeniach z życia PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, reagując na rosnące zainteresowanie
komunikacją za pośrednictwem mediów społecznościowych, obecna jest także na Instagramie. Zachęcamy
do obserwowania naszych zdjęć!
Strona Uczelni dostępna jest również w serwisach
Tweeter i Youtube. Wejścia na wszystkie nasze konta
możliwe są przez stronę główną PWSZ im. Witelona
w Legnicy.
W kanale serwisu Youtube.pl można znaleźć filmy
z wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych na Uczelni oraz przy jej współudziale – przede
wszystkim relacje z koncertów, wystaw, prelekcje
znanych ludzi itp. Można tutaj także sięgnąć po
informacje dotyczące oferty kształcenia czy zasad
rekrutacji na studia.
Uczelnia prowadzi także Wortal Akademicki –
serwis informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy,
na którym można znaleźć informacje z życia Uczelni
oraz naszego miasta. Witryna podzielona jest tematycznie – opisujemy wydarzania naukowe – konferencje, prelekcje, nowości w ofercie edukacyjnej, w dziale
kultura i rozrywka – zamieszczamy zapowiedzi i relacje z koncertów, recitali, występów kabaretów, zaś
w zakładce sport i zdrowie – wszelkie informacje
o aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu.
O nowościach w ofercie edukacyjnej, warsztatach
i szkoleniach dla studentów piszemy w zakładce edukacja i studia.
Zapraszamy również do korzystania z elektronicznej
wersji biuletynu informacyjnego Uczelni – „Kwadrans
Akademicki”, w którym opisywane są najważniejsze
wydarzenia, jakie odbywały się w danym miesiącu,
zapowiedzi imprez oraz nowości w ofercie edukacyjnej.

Na naszych stronach i profilach dostarczamy Wam
wszelkich niezbędnych i aktualnych informacji.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy
tel. 76 723 21 50 do 51
fax 76 723 29 00
e-mail: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Dom Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
tel. 76 723 24 00
e-mail: niedzielaa@pwsz.legnica.edu.pl
Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10 do 11
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
Odwiedź nas on-line
www.pwsz.legnica.edu.pl
https://www.facebook.com/PWSZim.WitelonawLegnicy
https://www.twitter.com/PWSZimWitelona
https://www.instagram.com/pwsz_witelona_legnica
https://www.youtube.com/user/pwszlegnica

