Akademicki Oskar dla PWSZ im. Witelona
w Legnicy, str. 6 – 7

Uroczyste podsumowanie kadencji
Profesora Ryszarda K. Pisarskiego, str. 9 –13

®

b

i

u

l

e

t

y

n

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Rok

XIX

nr

8

(2 0 3 ),

sierpień

2 0 2 0 r.

Wybierz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy, str. 14 –15

ISSN: 2084-8889

2

w obiektywie

Obrony dyplomów na kierunku
Pielęgniarstwo

w numerze

3

®

• Obrony dyplomów na kierunku
Pielęgniarstwo				 str. 2

• Uczniu, wybierz Akademickie Liceum
Ogólnokształcące			 str. 26

• Co za nami 				 str. 4

• Maseczki ochronne dla TPD w Legnicy			 str. 27

• Co przed nami 				 str. 5

• Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
zaprasza na studia !
str. 28 – 35

• „Akademicki Oscar” i tytuł „Uczelnia Liderów
2020” dla PWSZ im. Witelona w Legnicy		 str. 6 – 7
• Tytuł Doctora Honoris Causa
dla prof. dr hab. Nadiji Skotnej				 str. 8
• Uroczyste podsumowanie kadencji prof. Ryszarda
K. Pisarskiego, Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy
str. 9 – 13
• Wybierz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy !
str. 14 – 15
• Zapisz się na studia i złóż dokumenty

str. 16 – 18

• Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów
na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy		 str. 19
• Jan Niewiadomski (1840 –1914) – jego rola
w życiu Drohobycza
Ян Нєвядомський (1840 –1914) – його роль
у житті Дрогобича			 str. 20

• ACADEMICA dostępna w Bibliotece
PWSZ im. Witelona w Legnicy			 str. 36
• Robert Burns po japońsku			 str. 37
• Nowy sprzęt dla Pogotowia Ratunkowego
w Legnicy
str. 38 – 39
• Technikum Akademickie w Legnicy
czeka na nowych uczniów!			 str. 40
• Regulaminu korzystania z infrastruktury
badawczej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
str. 41 – 43
• Promocja			 str. 44
• „Nasza Universitas. Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
2007 – 2020”			 str. 45
• Promocja			 str. 46

• Nowe kierunki studiów podyplomowych
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
str. 21 – 23

• Jacek Kiełb w Zarządzie Akademickiego
Związku Sportowego			 str. 47

• Rekrutacja 2020/2021

• Rekrutacja 2020/2021 			 str. 48

str. 24 – 25

Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Rok XIX nr 8 (203), sierpień 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, Rafał Oleksiewicz.
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

4

co za nami

1 lipca – Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona w Legnicy wspólnie
z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
naszej Uczelni przekazało 300 sztuk maseczek ochronnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
8 lipca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
podczas którego odbyło się przekazanie długo wycze-

kiwanego sprzętu medycznego. Pogotowie Ratunkowe
w Legnicy podziękowało także wszystkim zaangażowanym w walce z covid-19. W uroczystości wziął udział
Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, przedstawiciele
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownicy
wszystkich baz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
wraz z pracownikami.
11–12 lipca – przedstawiciele Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021
w legnickim Parku Miejskim.
18 –19 lipca – przedstawiciele Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021
w legnickim Parku Miejskim.

co przed nami

20 sierpnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Profesor
Nadiji Skotnej, Rektor Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.
21 sierpnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji podsumowania kadencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prof. dra hab. dra h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
31 sierpnia – zakończy się elektroniczna rejestracja
kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
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nagrody i wyróżnienia

6

„Akademicki Oscar”
i tytuł „Uczelnia Liderów 2020”
dla PWSZ im. Witelona w Legnicy
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego w 10. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznała Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł
„Uczelnia Liderów 2020”. Wyniki tegorocznego
programu akredytacyjnego zostały oficjalnie
ogłoszone 29 czerwca 2020 roku podczas uroczystej gali finałowej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Certyfikat „Uczelnia Liderów” został nadany
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy już po raz dziesiąty w uznaniu
dla kształcenia liderów posiadających umiejętności zawodowe szczególnie poszukiwane na rynku
pracy. Certyfikat odebrał prof. dr hab. inż. Jerzy
J. Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów 2020”, podjęta
została na podstawie opinii przedstawionej przez
dwóch pracujących niezależnie od siebie recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy
dokonali oceny Uczelni na podstawie m.in.: danych
przekazanych w raporcie (ankiecie) samooceny,
danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji
monitorujących rynek pracy, informacji środowiskowych oraz innych informacji pozyskanych
bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych środowisk
studenckich etc.
Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy zdobyła wyróżnienie „Akademicki Oscar”, które przyznawane jest uczelniom

najwyżej ocenianym w historii Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zarząd Fundacji wybrał i nagrodził
te Uczelnie, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Konkursu, uzyskując w nich wysokie lokaty,
i które nadal mogą być wzorem do naśladowania
dla innych szkół wyższych pod względem jakości
kształcenia, współpracy z otoczeniem gospodarczym i kształcenia ukierunkowanego na kreowanie
kompetencji liderskich.

nagrody i wyróżnienia
W programie „Uczelnia Liderów” akredytowane
są uczelnie wyższe oraz ich jednostki organizacyjne,
wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Certyfikaty
„Uczelnia Liderów” przyznawane są od 2011 roku
instytucjom akademickim podejmującym wysiłki,
by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku
pracy, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach
gospodarki wiedzy.
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Wyniki programu i lista laureatów tytułu
„Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja
dla maturzystów wybierających miejsce dalszego
kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku
szkolnictwa wyższego, innowacyjnych działaniach
najlepszych polskich uczelni i ich osiągnięciach.
Podczas prezentacji zwycięzców projektu przedstawiana są uczelnie nowoczesne, dynamiczne,
blisko powiązane z rynkiem pracy i gospodarką,
zapewniające swoim studentom znakomite warunki
kształcenia. W tym gronie od wielu lat znajduje się
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy.

uroczystości
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Tytuł Doctora Honoris Causa
dla prof. dr hab. Nadiji Skotnej

Po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
nadany zostanie tytuł Doctora Honoris Causa.
W dniu 20 sierpnia 2020 roku Uczelnia – korzystając z przepisów „Konstytucji dla Nauki” – po
raz pierwszy nada tę najwyższą godność akademicką Pani profesor dr hab. Nadiji Skotnej, Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Drohobyczu im. Iwana Franki.
To uroczyste wydarzenie będzie podsumowaniem trwającej blisko dwadzieścia lat współpracy
między obiema Uczelniami. Wspólne działania
zaowocowały już wieloma ciekawymi inicjatywami,
między innymi w zakresie organizowania konferencji naukowych i tematycznych, sesji popularno-

naukowych czy paneli dyskusyjnych, których celem
było poruszanie ważnych problemów społecznych,
upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń
w zakresie nauki i kształcenia.
Polsko-ukraińskie sąsiedztwo i rozwijająca się
na wielu płaszczyznach i szczeblach współpraca
między naszymi Uczelniami przyniosły obu stronom wiele wymiernych korzyści. Szczególnie istotne
były działania podejmowane na polu łagodzenia
historycznych zawiłości, efektem których stało się
zrozumienie, przełamywanie barier oraz podejmowanie wysiłku w dochodzeniu do prawdy.
Podczas uroczystości wystąpi Kameralny Chór
Męski „Cantilena” .

uroczystości
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Uroczyste podsumowanie kadencji
prof. Ryszarda K. Pisarskiego
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

W salach Centrum Konferencyjno-Widowiskowego
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona
w Legnicy odbędzie się
21 sierpnia bieżącego roku
szczególna uroczystość –
podsumowanie kadencji
Rektora prof. dr. hab. dr. h.c.
inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
W 2007 roku prof.
Ryszard K. Pisarski został
wybrany na funkcję rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kadencję 2007 – 2011. Funkcję
rektora sprawował także
w kadencji 2011– 2015
i pełni ją obecnie, w kadencji przedłużonej na skutek
wejścia w życie ustawy 2.0.
o nauce i szkolnictwie wyższym.
W trakcie kadencji Rektora Ryszarda K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna
Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytutów
wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 16
nowych kierunków studiów, w tym pięć kierunków
studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Finanse i zarządzanie
w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie i inżynieria
produkcji. Uruchomiono także trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię, Pedagogikę
przedszkolną i wczesnoszkolną oraz Prawo. Wszystkie
kierunki studiów sprofilowane są praktycznie.
Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład
w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona
w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który
dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, ale
także mieści Centrum Socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Był też zwolennikiem budowy farmy foto-

woltaicznej, a także Centrum Symulacji Medycznej
służące kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w warunkach najbliższych
rzeczywistości. Dzięki staraniom Rektora Uczelnia
współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.
Profesor Ryszard K. Pisarski był wielokrotnie
wyróżniany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji
Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Ma
tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Laur Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W 2019 roku
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu
im. Iwana Franki nadał profesorowi Pisarskiemu tytuł
Doctora Honoris Causa.
ciąg dalszy na str. 10 –13
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rekrutacja 2020/2021

Wybierz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy !
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy do 31 sierpnia prowadzi rekrutację
kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.
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.

Nasze atuty:
• akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
• wielokrotny zdobywca tytułu „Uczelnia Liderów”,
• zdobywca tytułu „Najlepsza Polska Uczelnia Zawodowa”,
• studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie,
• studia stacjonarne i niestacjonarne,
• bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych,
• atrakcyjne i praktyczne kierunki oraz specjalności
kształcenia,
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca
znaczne doświadczenie praktyczne,
• 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,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod
okiem wyspecjalizowanej kadry,
• zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
• własne pracownie medyczne,
• nowością, która wspomaga proces kształcenia,
jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
(sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń
umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności
technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji
z zakresu ALS/BLS),
• dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym
w Legnicy Uczelnia otrzymała karetkę, która po
remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM
jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo medyczne realizują zajęcia wymagające
praktycznego przygotowania do zawodu,
• 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 antropometryczna,
laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa
z oprogramowaniem umożliwiającym układanie
diet, pracownie: opieki długoterminowej, czynności

rekrutacja 2020/2021
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pielęgniarskich, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego),
uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą
dydaktyczną pozwalającą prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu strzelectwa, zarządzania kryzysowego czy też np. ratownictwa lub obsługi dronów,
uczelnia posiada pracownie językowe i komputerowe, kabinę do tłumaczeń symultanicznych,
zasoby biblioteczne i czytelnie do pracy własnej,
własna biblioteka,
praktyki zawodowe w kraju i za granicą,
płatne staże i praktyki zawodowe,
prace inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub
projektowy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej wykonanymi projektami przemysłowymi,

• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych,
• studia za granicą,
• współpraca z lokalnymi firmami,
• nowoczesny Dom Studenta,
• bezprzewodowy Internet Wi-Fi,
• siłownia, fitness.
Studiuj w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10 do 11
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
www.pwsz.legnica.edu.pl

rekrutacja 2020/2021
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Zapisz się na studia i złóż dokumenty
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy do 31 sierpnia 2020 roku trwa
rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.

w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej
termin i godzinę z pracownikiem dziekanatu wydziału
lub punktu rekrutacyjnego. Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować
wszystkie zasady ochrony osobistej.
Punkt rekrutacyjny
pokój 34 – budynek A
tel. 76 723-22-10
tel. 76 723-22-11
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Z myślą o tegorocznych maturzystach, którym
przełożono terminy egzaminów maturalnych z uwagi
na pandemię koronawirusa, Uczelnia postanowiła
wydłużyć terminy rekrutacji. Mamy nadzieję, że dzięki
temu wszyscy maturzyści wybiorą swoją dalszą ścieżkę
kształcenia bez żadnych obaw o brak miejsc czy też
odpowiednią ilość czasu na dopełnienie formalności
związanych z procesem rekrutacji na studia.
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.
Dodatkowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z powodu zagrożenia
COVID -19 w trosce o bezpieczeństwo kandydatów
na studia ustaliła następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia: drogą listową – za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście – we
właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie
rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnię terminie.
W przypadku składania dokumentów drogą listową
kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego składania
dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych: pokój 3 i 4 – budynek A
Kierunki studiów
• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne (pierwszy i drugi stopień)
• Filologia
• Pedagogika
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Prawo
tel. 76 723-22-32,
tel. 76 723-22-17,
tel. 76 723-22-37,
tel. 76 723-22-16,
e-mail: ws@pwsz.legnica.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych: pokój 302 – budynek C
Kierunki studiów
• Informatyka

rekrutacja 2020/2021
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie
Finanse, rachunkowość i podatki
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Logistyka i transport
Energetyka
tel. 76
tel. 76
tet. 76
e-mail:

723-23-13
723-23-19
723-23-15
wt@pwsz.legnica.edu.pl
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W przypadku składania dokumentów drogą listową
kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres Uczelni, wpisując
na kopercie dodatkowo „rekrutacja na kierunek studiów ...............”. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru.
Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Studia licencjackie
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej: pokój 337 – budynek A
Kierunki studiów
•
•
•
•
•
•

Coaching zdrowego stylu życia,
Dietetyka
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo (pierwszy i drugi stopień)
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne*
tel. 76
tel. 76
tel. 76
e-mail:

723-22-14
723-22-30
723-22-31
wz@pwsz.legnica.edu.pl

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez
pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik
musi złożyć: komplet wymaganych dokumentów wraz
z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem
(wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Uczelni), poza własnym dowodem tożsamości
– kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie
musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa – dokumenty do wglądu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Coaching zdrowego stylu życia
Dietetyka
Filologia – specjalność filologia angielska
Finanse, rachunkowość i podatki
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie
Studia inżynierskie

•
•
•
•
•

Energetyka
Informatyka
Inżynieria procesów produkcyjnych*
Logistyka i transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia magisterskie

•
•
•
•

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Pielęgniarstwo
Zdrowie publiczne*
ciąg dalszy na str. 18

rekrutacja 2020/2021
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Zapisz się na studia…

cd. ze str. 17
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.
Następnie należy złożyć komplet wymaganych
dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
czyli od 2 czerwca do 2 września 2020 r.

Jednolite studia magisterskie
• Fizjoterapia
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Prawo
Jak zapisać się na studia?
W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść
na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w systemie

Terminy rekrutacji
na rok akademicki 2020/2021
Nabór I
1. Elektroniczna rekrutacja od 1 czerwca 2020 r.
do 31 sierpnia 2020 r.
2. Przyjmowanie dokumentów od 2 czerwca 2020 r.
do 2 września 2020 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 4 września 2020 r.
Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10 do 11
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
www.pwsz.legnica.edu.pl
* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na jego
uruchomienie
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

rekrutacja 2020/2021
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Bezpłatne badania lekarskie
dla kandydatów na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Informujemy, że istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań lekarskich dla kandydatów
na kierunki studiów: Coaching zdrowego stylu życia,
Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo,
Fizjoterapia, które można wykonać na terenie Legnicy w:

• Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5, pokój 108A, tel.
76 72 11 706.
• Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów VITA Przychodnia Ogólnolekarska, przy ul.
Reymonta 7, tel. 76 856 02 57, 76 852 27 58.
• Centrum Medycznym w Legnicy sp. z o.o., ul.
Libana 8, tel. 76 723 38 34.
• Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Rehabilitacji
„LEGMEDICAL” s.c., ul. Płk. Karola Myrka 4B,
tel. 76 871 96 41.
Szczegółowy wykaz jednostek wykonujących bezpłatne badania lekarskie na terenie Dolnego Śląska dostępny jest na stronie internetowej Uczelni
w zakładce Rekrutacja.
Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy na bezpłatne badania oraz druk zaświadczenia lekarskiego,

które wypełniane jest przez lekarza medycyny pracy,
kandydaci na studia mogą otrzymać w Punkcie Informacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, pokój 34 w budynku A, tel.
76 723 22 10/11.
Placówki wykonują badania kandydatów na studia
bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego
limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem
Zdrowia umowy. W przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów
badania będą odpłatne, a ich koszt nie jest zwracany
przez Uczelnię.
Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10 do 11
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
www.pwsz.legnica.edu.pl
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nowości wydawnicze

Jan Niewiadomski (1840 –1914) – jego rola w życiu
Drohobycza
Ян Нєвядомський (1840 –1914) – його роль
у житті Дрогобича
Przygotowana dla Czytelników publikacja jest
pierwszą z trzech pozycji o charakterze naukowo-dydaktycznym zaplanowanych w ramach serii
„Doba Iwana Franki” oraz projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” realizowanych przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy i Державний історико-культурний заповідник
„Нагуєвичі” (Państwowy Historyczno-Kulturowy Rezerwat „Nahujowice”) w partnerstwie z Państwowym
Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki
w Drohobyczu. Wydanie publikacji sfinansowano
ze środków Fundacji PZU.
Autorami monografii opracowanej w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej – są:
dr Beata Skwarek – adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona
w Legnicy, wykładowcy Państwowego Pedagogicznego
Uniwersytetu im. Iwana Franki – dr Bogdan Lazorak,
dyrektor Muzeum Iwana Franki w Nahujowicach
i mgr Tetiana Lazorak, starszy pracownik naukowy
Muzeum Iwana Franki.
Zgodnie z założeniami metodologii historycznej
tematyka książki koncentruje się na opisie biografii
z zachowaniem kolejności chronologicznej przedstawionych wydarzeń, z wykorzystaniem metody filologicznej i argumentum ex silentio. Jej powstanie
jest wynikiem wieloletnich badań naukowych historii
Drohobycza okresu austriackiego obejmujących ważne
aspekty historii społeczeństwa miejskiego: przedsiębiorczości, systemu samorządu miejskiego, partii
i grup politycznych (tj. sfery publicznej), polskiej
społeczności miejskiej.
Dominującym wątkiem publikacji są losy jej bohatera – Jana Niewiadomskiego wplecione w rzeczywistość gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturową,
narodowościową itp. miasta. Postać z jednej strony
mało znana w historii Drohobycza badanego okresu,
z drugiej interesująca – od początkującego piekarza,
który odnosi duży sukces jako przedsiębiorca, poprzez
karierę urzędnika miejskiego i lokalnego polityka,
w wielu dziedzinach działacza społecznego, kierującego się ideałami patriotyzmu, do objęcia i piastowania funkcji burmistrza, jednocześnie uczestnika
Powstania Styczniowego 1863/64. Część pracy poświęcono opisowi architektonicznych cech willi Jan Niewiadomskiego, która stanowi element historycznego
i kulturowego krajobrazu współczesnego miasta.

W opracowaniu ujawniono również nieznane
informacje upamiętniające mieszkańców Drohobycza –
uczestników Powstania Styczniowego i zachowujące
pamięć o tym wyjątkowym wydarzeniu w historii
narodu polskiego.
Niewątpliwym atutem publikacji jest wykorzystanie
cennych źródeł archiwalnych, materiałów prasowych
oraz ilustracyjnych pochodzących z prywatnych zbiorów, w tym przede wszystkim z rodzinnego archiwum Niewiadomskich, które wprowadzono do obiegu
naukowego po raz pierwszy.
Wydanie publikacji planowane jest na 20 sierpnia
2020 roku.
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Nowe kierunki studiów podyplomowych
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na nowe kierunki studiów
podyplomowych:
Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo
Z pojęciem cyberbezpieczeństwa związana jest
między innymi ochrona przestrzeni przetwarzania
informacji oraz zachodzących interakcji w sieciach
teleinformatycznych. Wdrażanie nowoczesnych
technologii jest dla firm i instytucji znacznym ułatwieniem w prowadzeniu codziennej działalności
i obsłudze klientów. Mimo wszystkich swoich zalet
cyfryzacja niesie ze sobą ryzyko znacznie większej
podatności na ataki cyberprzestępców, które mogą
narazić organizacje na wielomilionowe straty. Aby
temu zapobiec, należy stworzyć system skutecznych
zabezpieczeń, reagować na nie oraz nieustannie
usprawniać.
Celem studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo jest przekazanie uczestnikom podstawowych
informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
systemów, urządzeń, informacji i infrastruktury
teleinformatycznej i tym samym rozwijanie wiedzy,
świadomości i praktycznych umiejętności z zakresu
cyberbezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są przez
cyberekspertów, co stwarza dodatkowo możliwość
bezpośredniej dyskusji i pozyskania wiedzy praktycznej.
Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć
oraz doskonalić wiedzę i umiejętności z szerokiego

spektrum problematyki cyberbezpieczeństwa. Realizowane w trakcie studiów zagadnienia będą nauczane
od podstaw, nie jest więc wymagana znajomość
zagadnień technicznych związanych z cyberbezpieczeństwem czy bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Uczestnikami studiów mogą być zarówno
pracownicy przedsiębiorstw, administracji publicznej,
w tym: organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości
oraz służb mundurowych, jak i osoby, dla których
wiedza z tej dziedziny będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych.
Studia są dwusemestralne, zajęcia odbywają się
podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz.
od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia
(160 godz.):
1. Cyberbezpieczeństwo w systemie bezpieczeństwa
narodowego – 10 godz.
2. Wstęp do informatyki – 10 godz.
3. Prawo w IT – 16 godz.
4. Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo
systemów teleinformatycznych – 14 godz.
5. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – 22 godz.
6. Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych – 8 godz.
7. Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych – 22 godz.
8. Bezpieczeństwo i obrona systemów i sieci komputerowych (korporacyjnych) – 14 godz.
9. Zabezpieczanie danych cyfrowych – 4 godz.
10. Zabezpieczenia informatyczne przed atakami
w cyberprzestrzeni – 14 godz.
11. Elementy kryptografii – 16 godz.
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Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się
z szeregiem uwarunkowań prawnych, o których
powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, zarówno
już aktywnie działający w przestrzeni gospodarczej,
jak i osoba, która dopiero myśli o założeniu własnej firmy. Posiadanie ugruntowanej wiedzy prawnej
ma ogromny wpływ na wiele obszarów biznesowej
aktywności. Wiedza z zakresu prawa jest niezbędna
także po to, aby czuć się w biznesie bezpiecznie
i prowadzić go jak najbardziej skutecznie.
Celem studiów podyplomowych Prawo w Biznesie jest przekazanie uczestnikom praktycznej
wiedzy prawniczej oraz wyrobienie w nich umiejętności niezbędnych do kompleksowego prowadzenia działalności gospodarczej. Po ukończeniu
studiów absolwent będzie znał podstawy prawa
i języka prawniczego w zakresie prowadzenia
firmy, przepisy prawa pracy oraz przepisy związane
z rejestracją firmy, jej oznaczeniem i oznaczeniem
produktów oraz usług firmy, pozna też zasady prawnego zabezpieczenia marketingowej strony biznesu,
a także księgową stronę prowadzenia firmy. Poza
tym będzie potrafił wybrać właściwą formę prowadzenia biznesu, stosować zasady interpretacji
prawa, stosować przepisy RODO i dobrać odpowiednie ubezpieczenie do profilu firmy. Dodatkowo
będzie umiał tworzyć pisma procesowe oraz pisma
związane z sukcesją.
Adresatami studiów są osoby, które chcą założyć
własną firmę i posiąść niezbędną wiedzę prawną

pozwalającą na bezpieczne prowadzenie biznesu,
osoby już prowadzące działalność gospodarczą
(w tym e-biznes) – samozatrudnieni, jak i będące
pracodawcami, osoby wykonujące czynności w imieniu pracodawcy, managerowie oraz wszystkie osoby,
które pragną uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą
w programie studiów.
Studia są dwusemestralne, zajęcia odbywają się
podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz.
od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu
(160 godz.). Program studiów realizowany jest przez
praktyków-specjalistów prawa i obejmuje następujące
zagadnienia:
1. Formy prowadzenia biznesu i korzyści z nich płynące – 6 godz.
2. Podstawy prawa dla przedsiębiorców – 10 godz.
3. Ochrona firmy, marki i oznaczeń produktów
i usług – 14 godz.
4. Prawne aspekty marketingu – 12 godz.
5. Księgowość firmy – 10 godz.
6. Wybrane aspekty zatrudniania pracowników –
4 godz.
7. Prawna strona biznesu internetowego – 12 godz.
8. Prawne aspekty relacji z klientem – 12 godz.
9. RODO w biznesie – 10 godz.
10. Ubezpieczenie biznesu w pełnym zakresie –
14 godz.
11. Kontrakty handlowe, ich treść i zabezpieczenie
– 12 godz.
12. Czyny nieuczciwej konkurencji i praktyki ograniczające konkurencję – 10 godz.
13. Prawo procesowe dla przedsiębiorców –
14 godz.
14. Zarząd sukcesyjny – 10 godz.
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Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:
• Administracja i Zarządzanie
• Akademia Kompetencji Menedżerskich
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• Coaching we Wsparciu Psychologicznym
• Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe
• Doradztwo Zawodowe
• Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
• Gimnastyka Korekcyjna
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)
• Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
• Kadry i Płace
• Logopedia
• Mediacje Sądowe i Pozasądowe
• Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego
• Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy
o Społeczeństwie

• Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży
Transport – Spedycja – Logistyka
• Organizacja i Zarządzanie Oświatą
• Personal Branding i Etykieta Biznesu
• Przygotowanie Pedagogiczne
• Rachunkowość Budżetowa
• Resocjalizacja z Socjoterapią
• Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
• Windykacja w Praktyce
• Wychowanie do Życia w Rodzinie
• Zarządzanie Jakością w Organizacji
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej
Firmie

Szczegółowe warunki rekrutacji, informacje
o opłatach i terminie składania dokumentów znajdują się na naszej stronie www.cku.pwsz.legnica.
edu.pl w zakładce REKRUTACJA.

24

nagrody i wyróżnienia

nagrody i wyróżnienia

25

®

wieści z ALO
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Przypominamy o wyjątkowej w skali regionu ofercie edukacyjnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na rok szkolny 2020/2021.
Planujemy otworzyć dwie pierwsze klasy:
• pierwsza klasa ( I A) – wieloprofilowa z następującymi rozszerzeniami do wyboru przez uczniów:
języki obce (angielski, niemiecki, francuski), język
polski, historia, WOS, historia sztuki, geografia,
biologia, chemia, matematyka, fizyka i informatyka;
• druga klasa ( I H-P) o profilu historyczno-prawnym
z rozszerzeniami: historia i WOS, a fakultatywnie
– język łaciński.
Dlaczego warto zapisać się do ALO? Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła,
w której wysoki poziom nauczania idzie w parze
z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces nauczania
i wychowania nastawiony jest na indywidualizację
w podejściu do uczniów – między innymi szkoła
prowadzi indywidualne przygotowania do matury.
Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy
edukacyjne, liczne wycieczki szkolne oraz wymiana
międzynarodowa uczniów.
Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia.
W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy” Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, zdobyło tytuł Brązowej Szkoły
2020 i zajęło 3. miejsce w Legnicy wśród liceów. Tym
samym po raz kolejny ALO uplasowało się na podium
najlepszych liceów w Legnicy w rankingu „Perspektyw”. To wielki sukces całej społeczności szkolnej.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące to wspaniała atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe gwarantujące bezpieczeństwo. Klasy liczą maksymalnie
22 uczniów. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00
i kończą najpóźniej o godz. 16.00.

Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania
swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach
dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych, zajęć ze studentami PWSZ im. Witelona
w Legnicy. W razie potrzeby mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
Uczniowie ALO biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez uczelnię wyższą – PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Zapewniamy bezpłatnie
wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje
przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo języka japońskiego. Wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym
realizujemy w małych grupach. Dla najlepszych
uczniów i sportowców przewidziany jest atrakcyjny
system stypendialny.
Szkoła jest bardzo bezpieczna – jej teren i teren
wokół szkoły objęte są systemem monitoringu. Natomiast codzienny kontakt rodziców z nauczycielami
jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy!
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica
Sekretariat – pok. 132
telefony:
+48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
http://alo.legnica.edu.pl/
https://www.facebook.com/alolegnica/ https://www.
instagram.com/alo_legnica/

wydarzenia
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Maseczki ochronne dla TPD w Legnicy
Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
PWSZ im. Witelona w Legnicy wspólnie z Wydziałem
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni
1 lipca 2020 roku przekazało 300 sztuk maseczek
ochronnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
Maseczki zostaną przekazane dzieciom biorącym
udział w letnich koloniach Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Legnicy. Tegoroczne kolonie odbywać się
będą w Międzyzdrojach, Warszawie oraz Kudowie
Zdroju z zachowaniem wszelkich przepisów z zakresu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W turnusach biorą
udział dzieci w wieku 8 –15 lat.
Maseczki odebrał Prezes TPD w Legnicy Kazimierz
Pleśniak. Przekazanie odbyło się w Monoprofilowym
Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona
w Legnicy.
Głównym celem działalności Studenckiego Koła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona
w Legnicy jest pomoc dzieciom poprzez organizację
działań edukacyjnych, opiekuńczych, pomocowych
oraz charytatywnych na rzecz dzieci. Działania oparte
na wolontariacie przybierają formę udziału w różnego
rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności i wyprawek, konkursach i zawodach sportowych
czy paneli dyskusyjnych z udziałem osób zaangażowanych w działania na rzecz dzieci.
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oferuje możliwość kształcenia na czterech kierunkach

studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) –
Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne; jednym kierunku
jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapia oraz
jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Pielęgniarstwo.

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.
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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. 30
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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. 29

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. 32
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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. 31

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.

rekrutacja 2020/2021
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. 34
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Wydział Nauk o Zdrowiu…

cd. ze str. 33

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

rekrutacja 2020/2021
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

informacje
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ACADEMICA dostępna w Bibliotece
PWSZ im. Witelona w Legnicy

W czerwcu 2020 roku Biblioteka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
uzyskała dostęp do systemu bibliotecznego Cyfrowej
Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.
Dostęp jest możliwy poprzez terminale, które znajdują się w czytelniach naukowych, czytelni czasopism
oraz w wypożyczalni. Ponadto na każdym stanowisku
komputerowym można skorzystać z katalogu oraz
przeglądać darmowe publikacje (adres strony https://
academica.edu.pl/).
Projekt ACADEMICA realizowany pod auspicjami
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę
Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową finansowany jest z funduszy Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki.
Celem systemu jest zastąpienie tradycyjnej formy
wypożyczeń międzybibliotecznych – wypożyczalnią
publikacji w postaci cyfrowej. Wysyłka książek drogą
pocztową z Biblioteki Narodowej zastąpiona została
dostępem do zbiorów w formie cyfrowej za pomocą
dedykowanych terminali. Jest to system biblioteczny,
który pozwala na udostępnienie w bibliotekach znajdujących się na terenie całej Polski publikacji naukowych w dwóch podstawowych formach:

• w sposób nieograniczony – publikacje oznaczone
zieloną kropką są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń z każdego
urządzenia z dostępem do sieci internetowej;
• w sposób ograniczony – publikacje są dostępne
wyłącznie na wyznaczonych terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA.
Rejestracja czytelników korzystających z systemu
ACADEMICA odbywa się za pomocą kart bibliotecznych, w jednej z instytucji partnerskich (biblioteki
na terenie całego kraju). Zarejestrowany użytkownik
może skorzystać z rezerwacji publikacji chronionych
prawem autorskim.
System ACADEMICA jest całkowicie darmowy i nie
przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno
przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.
Terminale w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy znajdują się
w następujących pomieszczeniach:
• Czytelnia Naukowa nr 1 – sala nr 1, Budynek C,
• Czytelnia Naukowa nr 2 – sala nr 17, Budynek C,
• Czytelnia Naukowa nr 3 – sala nr 17, Budynek C,
• Czytelnia Czasopism – sala nr 4, Budynek C,
• Wypożyczalnia – sala nr 011, Budynek C.

student po godzinach
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Robert Burns po japońsku
Moja przygoda z językiem japońskim rozpoczęła
się w dzieciństwie. Wtedy nie wiedziałam jeszcze,
że się uczę – wyglądało to tak, jakbym uczestniczyła w zabawie. Z czasem zaczęłam chłonąć słówka
w sposób naturalny. Moje zamiłowanie do nauki
tego języka przetrwało próbę czasu. Dlatego kiedy
zostałam studentką PWSZ im. Witelona w Legnicy,
byłam zachwycona tym, że na naszej Uczelni są
fakultatywne zajęcia prowadzone przez lektorów
z Japonii. W czasie studiów aktywnie uczestniczyłam w działalności Koła Naukowego Młodych
Filologów „Renesans”, którego opiekunem była –
i nadal jest – dr Lilia Omelan. Lubiłam zgłębiać
wiedzę o literaturze, kulturze krajów anglojęzycznych oraz organizować wydarzenia tematyczne,
takie jak Dzień Świętego Patryka, Dzień Limeryka
czy wieczór szkockiego poety okresu wczesnego
romantyzmu Roberta Burnsa.
To właśnie wieczór poświęcony twórczości tego
szkockiego poety zainspirował mnie do przetłumaczenia na język japoński jednego z jego najbardziej
znanych utworów – „Oh, my love is like a red,
red rose”. Tłumaczenie było ogromnym wyzwaniem. Po pierwsze, język tekstu źródłowego był
całkiem odmienny od języka tekstu docelowego.
A po drugie, chodziło o różnice kulturowe i wynikające z nich odrębne, swoiste dla danej kultury

nietypowe słownictwo, którego interpretacja była
problematyczna. Niemniej jednak podjęłam właściwe – moim zdaniem – decyzje. Jedną z nich było
wybranie strategii, którą Lawrence Venuti określił
jako „foreignization” (po polsku: egzotyzacja). Jako
przykład mogę podać charakterystyczne i unikatowe słowo „Lass” oznaczające piękną dziewczynę,
które zostało przeniesione w swojej oryginalnej
formie do mojego tłumaczenia. Jak wszystkie słowa
zapożyczone w języku japońskim, w tym przypadku
została wykorzystana Katakana, której symbole
pozwalają na sylabiczne „przepisanie” słów z innych
języków.
Z przyjemnością mogę stwierdzić, że wykonanie
zadania było warte każdego wysiłku. Największą
satysfakcję sprawił mi fakt, że udało się otrzymać
pewną płynność w wydźwięku recytowanego wiersza po przetłumaczeniu. Jestem świadoma tego,
że moja praca nie jest idealna – ponieważ perfekcyjny przekład nie istnieje. Jednak jestem dumna,
że udało mi się przynajmniej częściowo przenieść
piękno oryginalnego wiersza w jego melodyjności
do mojego tłumaczenia.
Patrycja Kopij

Robert Burns (1759 – 1796),
portret pędzla Aleksandra Nasmyth’a
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Nowy sprzęt
dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 8 lipca 2020 r. odbyła się konferencja
prasowa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy połączona z prezentacją nowego sprzętu medycznego.
Joanna Bronowicka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego, poinformowała, że łączna wartość wszystkich zakupów to blisko 4 mln zł. Prezentacji sprzętu
i omówienia zakupów środków ochrony indywidualnej dokonali Piotr Kwitowski, kierownik Zespołów
Ratownictwa Medycznego w legnickim Pogotowiu
Ratunkowym, oraz Tomasz Wala, ratownik medyczny
z Jawora.
Nowe zakupy objęły między innymi ambulans,
7 urządzeń do dezynfekcji wnętrza ambulansów,
3 sztuki noszy elektrycznych, tzw. bariatrycznych,
6 respiratorów, 7 defibrylatorów, 12 urządzeń
do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 3 krzesła
kardiologiczne, 5 pomp infuzyjnych, 4 ssaki elektryczne, 5 aparatów do mierzenia ciśnienia. Ponadto
resztę wydatków stanowił zakup 6 tys. kombinezonów
oraz środków do dezynfekcji rąk, sprzętu medycznego
i powierzchni.
W dalszej części konferencji gość specjalny
wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Radny Sejmiku Dolnośląskiego
skierował podziękowania dla wszystkich pracowników służb medycznych, którzy w ostatnim okresie
byli ze względu na pandemię bardzo zaangażowani
w pomoc społeczeństwu.
Za zaangażowanie dyplomy uznania z rąk dyrektor
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Joanny Bronowickiej otrzymały Zespoły Ratownictwa Medycznego
z Chojnowa, Jawora, Legnicy, Lubina, Polkowic i Zło-

toryi, a także dyspozytorzy medyczni.
Obecność tak znamienitych gości i instytucji
w murach naszej Uczelni wraz z wielkim wydarzeniem,
jakim była prezentacja nowego sprzętu Pogotowia
Ratunkowego z Legnicy, to niewątpliwie docenienie
PWSZ im. Witelona w Legnicy za profesjonalny wkład
w postaci kształcenia na takich kierunkach medycznych jak pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne
oraz włączenie się uczelni w nieodpłatne przekazywanie pracownikom pogotowia i szpitala sprzętu
ochrony osobistej.
Jako Uczelnia życzymy wszystkim naszym absolwentom tych kierunków, jak również pracownikom
służb medycznych z naszego regionu – prywatnie
zdrowia, a zawodowo pracy na najnowocześniejszym
sprzęcie.

relacje
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rekrutacja wieści
2020/2021
z TA

Technikum Akademickie w Legnicy
czeka na nowych uczniów!
Technikum Akademickiego w Legnicy, działające przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi
rekrutację na następujące zawody:
• Technik automatyk – uczniowie, którzy wybiorą zawód technik automatyk nabędą
wiedzę i umiejętności z zakresu montażu, uruchomienia, obsługi i eksploatacji
układów automatyki przemysłowej. Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których
uczniowie podchodzą do egzaminów zawodowych oraz maturalnych, co pozwala
im oprócz przepustki na wybrane studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy technika.
• Technik energetyk – uczniowie wybierający zawód technik energetyk poznają
podczas 5 lat nauki zasady montażu, uruchamiania oraz eksploatacji jednostek
przesyłowych i wytwórczych w systemach energetycznych. Nauka w szkole
trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie podchodzą do egzaminów zawodowych
oraz maturalnych, co pozwala im oprócz przepustki na wybrane studia wyższe
uzyskać tytuł zawodowy technika.
• Technik informatyk – Technikum Akademickie zaprasza również tych, którzy
chcą uzyskać tytuł technika informatyka. Podczas nauki uczniowie będą administrować i eksploatować systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne i lokalne
sieci komputerowe. Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie
podchodzą do egzaminów zawodowych oraz maturalnych, co pozwala im oprócz
przepustki na wybrane studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy technika.
Technikum Akademickie zostało zarejestrowane w październiku 2018 r., a rozpoczęło działalność we wrześniu 2019 r., kształcąc w zawodach technik automatyk
oraz technik informatyk.
Nauka w Technikum jest bezpłatna i trwa 5 lat. Zajęcia w Technikum odbywają się na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w nowocześnie
wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni.
Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki państwowe
certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią absolwentom Technikum
Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika, który podniesie
ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.
Oferowane zawody mają obecnie największe perspektywy nie tylko
w Legnicy i okolicach, absolwentami takich kierunków zainteresowane są
również działające w naszym regionie firmy międzynarodowe.
Zapraszamy!
Technikum Akademickie w Legnicy
ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica
tel. +48 76 723 23 07
e-mail: ta@pwsz.legnica.edu.pl
http://technikumakademickie.legnica.edu.pl/
https://www.facebook.com/Technikum-Akademickie-w-Legnicy-228808201370816/
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Regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Jak już informowaliśmy, Senat Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął
uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni. Nadzór nad wdrożeniem
postanowień Regulaminu powierza się Prorektorowi
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Poniżej prezentujemy najważniejsze postanowienia tego dokumentu.
Regulamin niniejszy wprowadza się w celu określenia: praw i obowiązków Uczelni, pracowników,
doktorantów i studentów w zakresie korzystania
z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej
dalej Uczelnią przy prowadzeniu działalności naukowej
oraz zasad korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia
działalności naukowej.
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie
do infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia badań naukowych.
Na infrastrukturę badawczą składają się w szczególności: stanowiska badawcze będące wyodrębnionymi
fizycznie obiektami; laboratoria naukowo-dydaktyczne;
aparatura naukowa oraz zestawy przyrządów pomiarowych; zbiory, archiwa, bazy danych zawierające
informacje naukowe; infrastruktura informatyczna,
w szczególności sieć komputerowa, oprogramowanie
i infrastruktura łączności.
Przez kierownika jednostki organizacyjnej rozumie
się dziekana lub osobę, której powierzono mienie,

o którym mowa powyżej.
Podejmowanie badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Uczelni może nastąpić
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Podmiotami odpowiedzialnymi za przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu w odniesieniu
do poszczególnych elementów infrastruktury badawczej są kierownicy jednostek organizacyjnych/opiekunowie dysponujący danym elementem infrastruktury
badawczej.
Ogólny nadzór nad korzystaniem z infrastruktury badawczej Uczelni sprawuje Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą.
Infrastruktura badawcza jest przypisana do danej
jednostki organizacyjnej oraz do opiekuna wyznaczonego przez kierownika danej jednostki organizacyjnej.
Za prawidłowe korzystanie z powierzonej infrastruktury badawczej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, do której aparatura została przypisana.
Kierownik jednostki organizacyjnej sprawuje nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury badawczej,
podejmuje decyzje o jej udostępnieniu lub odmowie
udostępnienia oraz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie na zasadach określonych
w Kodeksie pracy. Kierownik jednostki organizacyjnej może upoważnić innego pracownika jednostki
do monitorowania zasad korzystania z infrastruktury
badawczej (w szczególności w celu jej prawidłowej
ciąg dalszy na str. 38
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Regulamin korzystania z infrastruktury…
obsługi, eksploatacji, prowadzenia dokumentacji itp.).
Dziekan wydziału w uzgodnieniu z Prorektorem
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą określa, co stanowi infrastrukturę badawczą wydziału i prowadzi
dla niej rejestr.

Dostęp do infrastruktury badawczej Uczelni posiadają rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych/opiekunowie,
a także – w zakresie prowadzonych badań naukowych
i prac rozwojowych – pracownicy Uczelni, studenci,
stażyści i słuchacze studiów podyplomowych na podstawie pisemnego zezwolenia dziekana wydziału dysponującego danym elementem infrastruktury. Wzór
wniosku o wydanie zezwolenia oraz wzór zezwolenia
zawiera załącznik do Regulaminu.
Dostęp do poszczególnych elementów infrastruktury badawczej posiadają także podmioty zewnętrzne,
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie oraz udostępnianie infrastruktury
badawczej odbywa się na terenie Uczelni.
Za zgodą dziekana wydziału i kanclerza, korzystanie z infrastruktury badawczej oraz jej udostępnianie może odbywać się poza terenem Uczelni, jeżeli
uzasadnione to jest celem prowadzonych badań.
Wypożyczenie infrastruktury badawczej poza teren
Uczelni oraz jej zwrot następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Stanowiska badawcze będące wydzielonymi fizycznie obiektami, lokalami lub powierzchniami, a także
laboratoria naukowo-dydaktyczne funkcjonują w oparciu o regulaminy ich użytkowania sporządzone przez
kierownika jednostki organizacyjnej/opiekuna dyspo-

cd. ze str. 41

nującego danymi elementami infrastruktury badawczej. W przypadku sporządzenia regulaminu przez
opiekuna dokument ten podlega zatwierdzeniu przez
kierownika jednostki organizacyjnej.
Regulaminy, o których mowa, zawierają w szczególności spis urządzeń, w jakie wyposażone są pomieszczenia naukowo-dydaktyczne oraz postanowienia
dotyczące: odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych/opiekunów; zasad: prowadzenia
kart czasu pracy laboratoriów, stanowisk badawczych, urządzeń; używania poszczególnych urządzeń
(instrukcje obsługi); odpowiedniego przeszkolenia
użytkowników urządzeń; zgłaszania awarii, usterek,
uszkodzeń; akceptacji przez użytkowników urządzeń
obowiązującego regulaminu; przestrzegania przepisów
bhp; postępowania z substancjami niebezpiecznymi;
usuwania odpadów.
Za przestrzeganie tych regulaminów odpowiadają
kierownicy jednostek organizacyjnych/opiekunowie
dysponujący danymi elementami infrastruktury.
Regulaminy, o których mowa, nie mogą naruszać
zasad niniejszego Regulaminu.
Każdy użytkownik infrastruktury badawczej zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania tej infrastruktury i do bezwzględnego
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. zgodnie z właściwymi regulacjami i instrukcjami obowiązującymi
w tym zakresie.
Pracownicy Uczelni mogą korzystać z infrastruktury badawczej wyłącznie w celu prowadzenia badań
własnych, a także prac naukowych w ramach projektów
badawczych, badawczo-rozwojowych zlecanych Uczelni.
Studenci, stażyści i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z infrastruktury badawczej
w celu prowadzenia badań związanych z realizacją
pracy dyplomowej lub końcowej, a także w ramach
pracy kół naukowych.
Osoby wymienione powyżej przed realizacją badań
muszą uzyskać pisemne zezwolenie dziekana wydziału.
Dziekan wydziału prowadzi ewidencję wydawanych
zezwoleń.
Od odmownej decyzji dziekana wydziału przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą.
Osoby wymienione powyżej korzystają z infrastruktury badawczej pod nadzorem opiekuna pracy
dyplomowej, opiekuna koła naukowego lub innego
pracownika Uczelni, wskazanego przez dziekana
wydziału.
W przypadku złożenia wniosku przez osobę
ze szczególnymi potrzebami wydający zezwolenie
powinien stworzyć takiej osobie warunki odpowiadające jej indywidualnym potrzebą, umożliwiające
w miarę możliwości dostęp do infrastruktury badawczej zapewniający realizację prac wskazanych powyżej.
Udostępnianie infrastruktury badawczej następuje
na podstawie wniosku podmiotu zewnętrznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą w uzgodnieniu z dziekanem
wydziału i kanclerzem.

nowe zasady
Udostępnienie infrastruktury badawczej Uczelni
podmiotom zewnętrznym może odbywać się wyłącznie
na podstawie pisemnej umowy.
Nie udostępnia się podmiotom zewnętrznym infrastruktury badawczej, zakupionej w ramach projektów dofinansowanych z funduszy UE, jeżeli jest to
sprzeczne z warunkami dofinansowania lub nabytych
w ramach umów zawierających klauzulę o zakazie jej
wykorzystywania do celów komercyjnych. Infrastruktura badawcza zakupiona ze środków finansowych
pochodzących z projektów może być wykorzystana
wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o jej sfinansowanie oraz z zasadami finansowania
projektu, w ramach którego została zakupiona.
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nie może kolidować z programowymi zajęciami dydaktycznymi.
Udostępniana infrastruktura badawcza może być
obsługiwana wyłącznie przez osoby wskazane w umowie i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Podmioty w trakcie korzystania z infrastruktury
badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych ponoszą całkowitą prawną i materialną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
na swoim stanowisku badań oraz za podejmowane
przez siebie działania przy użyciu udostępnionego
im sprzętu i oprogramowania. Nieznajomość i nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować utratą prawa do korzystania z infrastruktury
badawczej Uczelni i natychmiastowego wypowiedzenia
umowy.
Umowę, o której mowa powyżej, podpisuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą oraz parafuje
kanclerz i kwestor.
Wykorzystywanie infrastruktury badawczej Uczelni
może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych
w Regulaminie.
Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu przez
pracowników Uczelni stanowi naruszenie obowiązków
pracowniczych.
Decyzje w sprawach objętych Regulaminem w imieniu Uczelni podejmuje Rektor lub osoba przez Niego
upoważniona, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
Do regulaminu dołączono wzory dokumentów
a wśród nich: Wniosek o zezwolenie na korzystanie z infrastruktury badawczej PWSZ im. Witelona
w Legnicy oraz Protokół zdawczo-odbiorczy powierzenia/zwrotu elementu infrastruktury badawczej PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Prezentowane zapisy regulaminu już obowiązują.

Udostępnianie infrastruktury badawczej Uczelni
podmiotom zewnętrznym odbywa się za odpłatnością.
W przypadku współpracy z uczelniami, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i innymi
podmiotami w ramach zawartych umów i porozumień,
infrastruktura badawcza może być udostępniana bezpłatnie. Zdanie pierwsze ma również zastosowanie
w przypadku udostępnienia infrastruktury badawczej, o ile może przyczynić się do ratowania życia
lub zdrowia.
Kalkulację kosztów związanych z odpłatnym
udostępnianiem infrastruktury badawczej sporządza kanclerz w uzgodnieniu z kwestorem i dziekanem wydziału. Kalkulacja taka powinna obejmować
w szczególności koszty bezpośrednie oraz narzut
kosztów pośrednich w wysokości do 30%. Koszty
udostępniania infrastruktury badawczej ustalane są
indywidualnie dla każdego podmiotu odrębnie.
Udostępnianie infrastruktury badawczej nie
może zakłócać funkcjonowania Uczelni, szczególnie
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rodzinna
atmosfera
indywidualne
przygotowanie
do matury!!!
atrakcyjny
system
stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132
tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

AKADEMICKI
HUMANISTYCZNY
ARTYSTYCZNY
LINGWISTYCZNY
MATEMATYCZNY
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
PRZYRODNICZY
INŻYNIERSKI
INFORMATYCZNY
MEDYCZNY
PRAWNICZY
ARCHITEKTONICZNY
DZIENNIKARSKI

nowości wydawnicze
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„Nasza Universitas
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy 2007 – 2020”

Nasza Universitas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WiteWyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy lona w Legnicy nie tylko wypełnia lukę, umożliwia„Wspólnota Akademicka” wydało album pt. "Nasza jąc zdobycie wyższego wykształcenia mieszkańcom
Universitas. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa małych miejscowości, oddalonych od ośrodków akaim. Witelona w Legnicy 2007 –2020".
demickich. Przez wiele lat funkcjonowania zapewniła
Universitas magibardzo ważny dopływ
strorum et scholarium
wykwalifikowanej
– ta średniowieczna
i kompetentnej kadry
®
maksyma określała najspecjalistów z najważstarsze wyższe uczelnie,
niejszych obszarów
podkreślając „wspólnotę
funkcjonowania lokal(ogół) nauczycieli i ucznych przedsiębiorstw,
niów”, której celem było
jednostek samorządu
przygotowanie kadr
terytorialnego, jednopracowników naukostek ochrony zdrowia
wych oraz kształcenie
i innych. Absolwenci
w y k w a l i f i ko w a n y c h
szkoły stanowią bardzo
pracowników. Mimo
ważne ogniwa kierowupływu wieków������
okre�����
nicze i specjalistyczne
ślenie to najlepiej chaw wielu organizacjach.
rakteryzuje zespół ludzi
Istotnym
walorem
skupionych����������
na
���������
osiągUczelni jest sprzyjanie
nięciu wspólnego celu –
ożywieniu życia naukozdobywaniu wiedzy i jej
wego i kulturalnego
rozpowszechnianiu.
w lokalnych środowiKiedy w 1998 roku
skach społecznych.
Prezes Rady Ministrów
Legnicka Uczelnia
wydał rozporządzenie
spełnia nie tylko funko powstaniu w Legcje edukacyjne, prowanicy pierwszej samodzi również badania
dzielnej państwowej
naukowe, często zwiąuczelni, funkcjonowała
zane z potrzebami
już grupa ludzi zaangalokalnych środowisk,
żowanych i wierzących
współpracując z odpoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w sukces takiego przedwiednimi instytucjami
sięwzięcia. Po dwudziebadawczymi krajowymi
im. Witelona w Legnicy
stu dwóch latach można
i zagranicznymi. Na
2007 – 2020
już dziś mówić o sukcepodkreślenie zasługuje
sie. Państwowa Wyższa
także rola kulturotwórSzkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajmuje cza i wychowawcza w regionie jej oddziaływania.
jedno����������������������������������������������
z���������������������������������������������
czołowych miejsc w regionie. Jej mury opuś- Wiele jest przykładów inicjatyw naukowych, kulturalciło blisko 25 000 absolwentów z tytułami licencjatów, nych, sportowych będących wyrazem promieniowania
inżynierów i magistrów. Powstał kampus obejmujący Uczelni, jej pozytywnego wpływu na lokalne i szercztery budynki dydaktyczne o powierzchni ponad sze środowiska społeczne. Nie można także pominąć
22 tys. m2, akademik, biblioteka uczelniana, a wiele aktywnego działania władz Uczelni w dopasowywaniu
przedsięwzięć naukowych i kulturalnych weszło istniejących i tworzeniu nowych kierunków studiów,
na stałe do kalendarzy lokalnych imprez.
odpowiadających zapotrzebowaniu lokalnych przedTak znaczący sukces nie byłby możliwy bez osób, siębiorstw. Nawiązując do znanych misji społecznych,
które współtworzyły legnicką Uczelnię. Niewątpliwie jakie zawsze były realizowane przez polskie szkoły
największe zasługi przypisać należy kierownictwu wyższe, legnicka Uczelnia z powodzeniem buduje w tej
Uczelni. Jej Rektorom, którzy kierowali rozwojem dziedzinie własną godną uwagi tradycję, zasługując
PWSZ im. Witelona w Legnicy i utrwalali jej dorobek. w pełni na nazwę nasza Universitas Legnicensis –
Profesorowie Stanisław Dąbrowski, Ryszard Pisarski legnicką wspólnotę uczelnianą.
i Jerzy Pietkiewicz to osoby, które na zawsze wpisały
się w historię Uczelni.
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Jacek Kiełb w Zarządzie
Akademickiego Związku Sportowego
Profesor Alojzy Nowak został wybrany na Prezesa
Akademickiego Związku Sportowego na czteroletnią
kadencję. 28. Zjazd AZS, podczas którego wybrany
został nowy zarząd związku, odbył się 27 czerwca
br. w Warszawie. Profesor Alojzy Nowak w wyborach
uzyskał poparcie 147 delegatów i został wybrany
tylko przy jednym głosie przeciwnym.
W zarządzie znalazły się 33 osoby. Wśród nich,
kolejny raz, wybrany został Jacek Kiełb – Wiceprezes
Klubu Uczelnianego AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
28. Zjazd AZS zdecydował o zmianie długości
kadencji zarządu. Do tej pory władze w Akademickim Związku Sportowym były wybierane co dwa
lata, a teraz ten czas został dwukrotnie wydłużony.
Czas trwania kadencji został dostosowany do kadencji
władz uczelnianych.
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Sportu, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki i Wiceprezes
partnera strategicznego AZS, Grupy LOTOS S.A.,
Jarosław Wittstock.
W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią
koronawirusa w Polsce w 28. Zjeździe AZS delegaci
mogli uczestniczyć zarówno w formie tradycyjnej, jak
i zdalnej za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej. Z tej ostatniej możliwości skorzystało ponad
sześćdziesięciu delegatów.
Akademicki Związek Sportowy to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. AZS powstał w Krakowie
w 1909 roku, a obecnie liczy około 42 tys. członków.
Akademicki Związek Sportowy jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego (FISU)
i Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego (EUSA).

