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Wystawa o PWSZ im. Witelona w Legnicy
Na dziedzińcu Akademii Rycerskiej w Legnicy od 17 sierpnia 2020 roku można oglądać wystawę poświęconą działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Wystawa będzie czynna do połowy września.
Ekspozycja składa się z 10 dwustronnych sztalug, które
na 20 planszach prezentują najważniejsze wydarzenia z dziejów Uczelni oraz jej wkład w budowę ośrodka akademickiego
w Legnicy.
Pragniemy poprzez prezentacje wydarzeń naukowych,
sportowych, kulturalnych odbywających się w PWSZ im. Witelona w Legnicy przybliżyć mieszkańcom Legnicy działalność
naszej Uczelni, nie tylko jako instytucji kształcącej specjalistów z różnych branż, ale również oddziałującej na region
i jego mieszkańców.
Chcemy również zaprezentować nowoczesne pracownie
oraz laboratoria, które umożliwiają naszym studentom dostęp
do najnowszych technologii oraz osiągnięć współczesnej
nauki i techniki. Jest to
między innymi Ośrodek
Badań i Projektów oraz
Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej,
które umożliwia doskonalenie umiejętności
przyszłych pracowników ochrony zdrowia,
w warunkach identycznych jak szpitalne i jest
unikatową placówką tego
typu w naszym regionie.
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1–  31 sierpnia – w Bibliotece Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwała
inwentaryzacja księgozbioru. W tym czasie nie można
było wypożyczać książek, nie były także rejestrowane
zwroty.
4 sierpnia – przedstawiciele władz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z Rektorem prof. dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszardem
K. Pisarskim i zastępcą kanclerza mgr. Jerzym Stefaniakiem spotkali się w Bolesławcu z prezydentem
tego miasta Piotrem Romanem, starostą Powiatu
Bolesławieckiego Tomaszem Gabrysiakiem i dyrektorem naczelnym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamilem Barczykiem. Rozmowy dotyczyły
rozwijania współpracy między Uczelnią a władzami
samorządowymi.

14 sierpnia – zgodnie z Zarządzeniem Rektora
PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 11 grudnia
2019 r. dzień 14 sierpnia był dniem wolnym od pracy.
17 – 31 sierpnia – na dziedzińcu Akademii Rycerskiej w Legnicy można oglądać wystawę poświęconą
działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
20 sierpnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

co za nami
im. Witelona w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji podsumowania kadencji Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prof. dr. hab. dr h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
21 sierpnia – odbyło się spotkanie podsumowujące
projekt pt. „Wydanie publikacji «Burmistrz Drohobycza
Jan Niewiadomski (1844 –1914) – piekarz, polityk,
uczestnik powstania styczniowego 1863 r.” /„Бургомістр
Дрогобича Ян Нєвядомський (1844 –1914 рр.) – пекар,
політик, учасник січневого повстання 1863 р.»” sfinansowane ze środków Fundacji PZU. W telekonferencji
uczestniczyli Partnerzy projektu reprezentujący Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki
w Drohobyczu, Państwowy Historyczno-Kulturowy
Rezerwat „Nagujewicze” oraz Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

21– 23 sierpnia – przedstawiciele naszej Uczelni
gościli na 26. Bolesławieckim Święcie Ceramiki, promując ofertę studiów magisterskich, inżynierskich,
licencjackich na rok akademicki 2020/2021.
22 – 31 sierpnia – na terenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościło
kino samochodowe. Darmowy bilet do kina samochodowego można było odebrać w placówce mBanku.
Na kinomaniaków czekały takie filmy jak „Green
Book”, „Whiplash”, „Blade Runner 2049”, „Zimna

co za nami
wojna”, „Last Vegas”, „Iluzja”, „Wilk z Wall Street”,
„Chłopaki nie płaczą”, „La La Land”, „Uprowadzona”,
„Testosteron”, „Baby Driver”, „Tajne przez poufne”,
„Lejdis”, „Najlepszy”.

co przed nami
1 września – dr hab. Andrzej Panasiuk rozpocznie
swoją pierwszą kadencję jako Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Zastąpi on na tym stanowisku prof. dr. hab. dr. h.c.
inż. Ryszarda K. Pisarskiego, który zakończył swoją
kadencję z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Uczelniane
Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wybrało nowego
Rektora 26 maja 2020 roku na kadencję 2020 – 2024.
1 września – Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Akademickie, działające przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, rozpoczną nowy rok szkolny 2020/2021.
1– 5 września – na terenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gości kino
samochodowe. Darmowy bilet do kina samochodowego
można odebrać w placówce mBanku. Na kinomaniaków czekały takie filmy jak „Green Book”, „Whiplash”,
„Blade Runner 2049”, „Zimna wojna”, „Last Vegas”,
„Iluzja”, „Wilk z Wall Street”, „Chłopaki nie płaczą”,
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31 sierpnia – zakończyła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki
2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy w ramach pierwszego naboru.

„La La Land”, „Uprowadzona”, „Testosteron”, „Baby
Driver”, „Tajne przez poufne”, „Lejdis”, „Najlepszy”.
2 września – zakończy się przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
w ramach pierwszego naboru.
4 września – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych
na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021.
4 września – rozpocznie się drugi nabór na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy na rok akademicki
2020/2021.
18 września – mija termin ubiegania się o przyznanie nagród w programie Santander Universidades.
26 września – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbędą się obchody 75-lecia
działalności TPD na Dolnym Śląsku.
30 września – mija termin ubiegania się o przyznanie stypendiów w programie Santander Universidades.

nowe władze Uczelni
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Doktor habilitowany Andrzej Panasiuk
objął stanowisko Rektora
PWSZ im. Witelona w Legnicy
1 września 2020 roku dr hab. Andrzej Panasiuk
rozpoczął swoją pierwszą kadencję jako nowy Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Zastąpił on na tym stanowisku prof. dr.
hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, który zakończył swoją kadencję z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
nowego Rektora na kadencję 2020 – 2024 wybrało
26 maja 2020 roku.
Doktor habilitowany Andrzej Panasiuk specjalizuje
się w naukach prawnych, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007– 2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury
ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję

wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie
jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
Andrzej Panasiuk ukończył studia magisterskie
na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
w 1993 roku, uzyskując tytuł magistra
historii. Rok później na tym samym
uniwersytecie ukończył Wydział Prawa
i uzyskał tytuł magistra prawa. W
1997 roku obronił rozprawę doktorską
na Uniwersytecie Warszawskim, zostając
doktorem nauk prawnych. W 2000 roku
zdał egzamin na kandydata na członka
rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002 – 2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie
Kontroli. W 2008 roku uzyskał tytuł
doktora habilitowanego nauk prawnych
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
W czasie swojej kariery zawodowej
Andrzej Panasiuk pracował między
innymi w Ministerstwie Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie
Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury),
Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A.
(członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o.
(prezes Zarządu, dyrektor generalny).
Był także ekspertem w pracach grupy
roboczej ds. międzynarodowego prawa
handlowego przy ONZ, konsultantem
Banku Światowego i EBOR, ekspertem
w grupie roboczej INTOSAI. Jest także
członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”,
„Kontroli Państwowej” oraz członkiem
Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.
W swoim dorobku naukowym Andrzej
Panasiuk ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym
prawa zamówień publicznych. Między
innymi: „Koncesja na roboty budowlane lub usługi,
partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz”; „Partnerstwo publiczno-prywatne, poradnik”, praca zbiorowa, red. nauk. Andrzej Panasiuk; „Zamówienia
publiczne przyjazne innowacjom”; „System zamówień
publicznych. Zarys wykładu”; „Zamówienia publiczne
w zakresie działalności naukowej lub twórczej”; „Człowiek w świecie własności”; „Partnerstwo publicznoprywatne”.

e-PWSZ
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Dziękujemy za 7000 polubień
Już ponad 7000 osób polubiło nasz fanpage na Facebooku! Z Waszą pomocą udało
nam się osiągnąć kolejną barierę polubień.
Dziękujemy za wszystkie polubienia, komentarze, udostępnienia. To dzięki Wam i dla Was
staramy się być coraz lepsi w tym, co robimy.
Razem tworzymy naszą społeczność!

Równocześnie 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.
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Nowi partnerzy
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
W laboratorium NeuroSpace we Wrocławiu
17 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z przedstawicielami firmy NeuroSpace oraz
jej partnerów: Instytutu INTL i Neurosoft.
Nowi partnerzy zadeklarowali aktywne zaangażowanie się dla Uczelni zarówno w prowadzonych
już działaniach, jak i wsparcie w nowych projektach
w obszarze innowacji i technologii dotyczących tematyki dronów oraz sieci neuronowych do praktycznego
wykorzystania w biznesie.
Technologia NeuroSpace Indoor pozwala na stworzenie systemu wykorzystującego małe drony UAV –
bezzałogowe statki powietrzne – do monitorowania
przestrzeni wewnątrz zamkniętych obiektów, a dzięki
zastosowaniu hybrydowej odometrii wideo, w tym
algorytmu VSLAM, drony mogą latać w pomieszczeniach na w pełni automatycznych misjach.
Instytut INTL to dynamicznie rozwijająca się firma
doradcza specjalizująca się w usprawnianiu i optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
oraz obsłudze rynków wschodnich. Instytut INTL
pomaga firmom podejmować odpowiednie decyzje
dotyczące logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej.
Z kolei misją firmy Neurosoft, jaką postawiła przed
sobą, jest tworzenie oprogramowania ułatwiającego
człowiekowi pracę z komputerem. Według wizji twórców i pracowników firmy, w niedalekiej przyszłości system komputerowy wyposażony w technologie
Neurosoftu będzie partnerem, a nie narzędziem
dla użytkownika. Firma Neurosoft Sp. z o.o. powstała
w listopadzie 1992 r. Znakiem rozpoznawczym są
sztuczne sieci neuronowe, a celem – wykorzystywanie sztucznej inteligencji w praktyce. Nazwa firmy
NEUROSOFT pochodzi bezpośrednio od tworzonych
technologii sztucznych sieci neuronowych.
Podczas spotkania wyrażono zadowolenie z porozumienia ze środowiskiem akademickim i oficjalnie rozpoczęto współpracę pomiędzy naszą Uczelnią
a NeuroSpace, Instytutem INTL i Neurosoft.
Synergia biznesu i nauki ma szczególne znaczenie w czasie trwającej wciąż pandemii wirusa
COVID19 i konsekwencjami z tym związanymi, ale
także z czekającymi wkrótce gospodarkę światową,
w tym również Polskę, wyzwaniami rewolucji Industry & Logistics 4.0.

wydarzenia
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Wolontariusze dla Polaków na Ukrainie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają do włączenia się w realizację projektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH”.
Projekt dofinansowany został ze środków Fundacji PZU zakłada udział 9 wolontariuszy – studentów oraz osób
spoza środowiska akademickiego zainteresowanych wyjazdem do Drohobycza
na Ukrainie w dniach od 10 do 20 września.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
Zbiórka darów dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie: artykuły żywnościowe o długim terminie ważności, artykuły szkolne dla dzieci (zeszyty, kredki,
flamastry, bloki rysunkowe, bibuła, farby, kolorowanki itp.), środki opatrunkowe, higieniczne i czystości) – od 3.08 do 9.09.2020. Zebrane i zakupione
dary zostaną przekazane dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu.
10-dniowy pobyt w Drohobyczu – uczestnicy podejmą prace związane
z poprawą infrastruktury Polskiej Sobotniej Szkoły (remont sceny służącej
dzieciom do organizowania uroczystości upamiętniających i podtrzymujących
polskie tradycje i święta oraz artystycznych wydarzeń upamiętniających wybitnych Polaków). Będą też w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
porządkować zaniedbane groby na cmentarzu w Drohobyczu, gdzie pochowanych jest wielu Polaków. Dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu
przekazane zostaną zebrane i zakupione dary.
W ramach pobytu na Ukrainie zaplanowane zostało zwiedzanie Lwowa oraz
Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.
Projekt zakłada również udział w uroczystościach związanych z obchodami
25-lecia Drohobyckiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia
„Odrodzenie” (między 15 a 20 października 2020 r.).
Z uwagi na epidemię koronawirusa planowany wyjazd odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (uczestnicy będą wyposażeni w maski
ochronne i płyny dezynfekcyjne), miejsce noclegu i wyżywienie zostały ustalone ze stroną ukraińską z gwarancją zapewnienia ograniczonego kontaktu
ze środowiskiem zewnętrznym.
Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem należy wysyłać na adres e-mail:
SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl z podaniem: danych personalnych – imię (lub
imiona – zgodnie z wpisem w paszporcie) i nazwisko; wydział, kierunek, rok
studiów; adres zamieszkania; data i miejsce urodzenia; PESEL; numer telefonu
do kontaktu.
O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio zainteresowane zostaną poinformowane drogą e-mail.
Punkt zbiórki darów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy przy ul. Sejmowej 5, budynek A, parter – główny hol, szatnia.
WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę muszą posiadać ważny paszport.

oferta edukacyjna
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Sięgnij po nagrody
i stypendia
od Santander
Bank Polska S.A.!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy oraz Santander
Bank Polska S.A. realizujący w Polsce program Santander Universidades zapraszają
studentów do składania zgłoszeń na niżej
wymienione nagrody i stypendia:

I. Nagroda Santander Universidades –
nagroda ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej aktywnych
studentów.
Działasz aktywnie w organizacjach
studenckich, kołach naukowych, agendach
kultury, organizacjach pozarządowych
lub prowadzisz swój biznes?
Bierzesz udział w wymianie
międzynarodowej w ramach Erasmusa+?
Realizujesz swoje pasje?
Jesteś osobą kreatywną?
Daj się zauważyć i wyróżnić!
Zgłoś swoją kandydaturę.

Pula nagród w konkursie wynosi
14 500.00 zł.
O nagrodę ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, niezależnie
od kierunku i trybu studiów.
Aplikować można pod adresem: https://
www.becassantander.com/pl/pr o gr a m /
nagroda_legnica

oferta edukacyjna
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Warunkiem ubiegania się o przyznanie
nagrody jest zarejestrowanie się na ww.
stronie w terminie do 18 września 2020 r.
oraz wypełnienie wymaganych formularzy
i oświadczeń. W ramach konkursu komisja, na podstawie listy rankingowej, przyzna
następujące nagrody:
1. Nagroda Santander Universidades
w wysokości 4000,00 zł dla najaktywniejszego studenta/ki.
2. Siedem nagród w wysokości po 1500,00
zł każda, w tym jedna dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
II. Stypendium szkoleniowe Santander
Universidades przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z lepszym przygotowaniem studentów do wejścia na rynek
pracy, w ramach czego przeprowadzone będą
8-godzinne warsztaty dla 30 studentów. Warsztaty będą obejmowały profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV,
list motywacyjny) oraz symulacje rozmów
rekrutacyjnych prowadzonych przez pracowników działów HR legnickich firm.
O nagrodę ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, niezależnie
od kierunku i trybu studiów.

Aplikować można pod adresem: https://
www.becas-santander.com/pl/program/stypendia_legnica
Warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium jest poprawne zarejestrowanie
się na ww. stronie w terminie do 30 września 2020 r. W przypadku większej liczby
chętnych niż przewidziano miejsc komisja
przyznawać będzie miejsca na podstawie listy
rankingowej.

projekty
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Podsumowanie projektu sfinansowanego
przez Fundację PZU
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym
Uniwersytetem im. Iwana Franki oraz
Państwowym Historyczno-Kulturowym
Re zerwatem „Nagujewicze” zakończyła
projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU, którego bezpośrednim celem było
wydanie publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym i historycznej tematyce opisującej losy Jana Niewiadomskiego. Prace
nad dwujęzyczną wersją książki, recenzowaną przez dwóch ekspertów w dziedzinie
historii – profesora Stanisława Dąbrowskiego i profesora Leonida Tymoszenko
– realizowane były od lutego do sierpnia
bieżącego roku.
Treść wydanej publikacji zawiera nieznane
szerszej społeczności fakty historyczne dotyczące głównego bohatera, osób z nim związanych oraz wydarzeń z epoki przełomu XIX
i XX wieku.
Jan Niewiadomski (1844 –1914) to z jednej
strony mało znana postać w historii Drohoby-

cza omawianego okresu, z drugiej – stanowi
interesujący przypadek. Swoją karierę bohater rozpoczyna od początkującego piekarza,
odnosząc następnie duży sukces jako przedsiębiorca. Jest działaczem społecznym kierującym się ideałami patriotyzmu – karierę
polityczną rozpoczyna od funkcji miejskiego
urzędnika i lokalnego polityka, dochodząc
do objęcia urzędu burmistrza Drohobycza.
Jako uczestnik Powstania Styczniowego
1863/64 pielęgnuje pamięć o tym wyjątkowym wydarzeniu w historii narodu polskiego
i o jego uczestnikach.
Prace nad publikacją zaowocowały nawiązaniem kontaktów z potomkami Jana Niewiadomskiego, którzy w swoich rodzinnych
zbiorach posiadają „Kronikę Rodzinną
Domową” zapoczątkowaną przez bohatera
książki i kontynuowaną przez kolejnych
członków rodziny oraz „Księgę pamiątkową”
ufundowaną przez Towarzystwo Zaliczkowe
z Drohobycza w 1910 roku. Materiały te
(pisemne i w formie fotografii) stanowią
cenne źródło wiedzy o rodzinie Niewiadom-

projekty
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skich. Uzupełniają je źródła znajdujące się
w archiwach lwowskich (np. materiały prasowe) oraz pochodzące z prywatnego zbioru
dra Bohdana Lazoraka – jednego z autorów
publikacji. Wykorzystane materiały wprowadzone po raz pierwszy do obiegu naukowego
stanowią niewątpliwie atut publikacji.

wiło bezpłatną dystrybucję książek do wielu
bibliotek jako głównych odbiorców nowości
wydawniczych zarówno w Polsce, jak i na
Ukrainie, co pozwoli dotrzeć z edukacją
historyczną i patriotyczną do szerokich mas
społecznych – czytelników w różnym wieku,
reprezentujących szeroką gamę instytucji

Realizacja projektu zbiegła się w czasie
z pandemią i obostrzeniami, które wymusiły
na autorach zmianę harmonogramu zaplanowanych prac, co z kolei spowodowało
wydłużenie terminu wydania książki. Z drugiej strony nowy tryb pracy nad tekstem
i jego poprawą stworzył okazję do integracji
i zacieśnienia więzi na płaszczyźnie naukowo-badawczej w nowej wirtualnej rzeczywistości.
Dofinansowanie projektu „Wydanie publikacji «Burmistrz Drohobycza Jan Niewiadomski (1844 –1914) – piekarz, polityk, uczestnik
powstania styczniowego 1863 r.» / «Бургомістр
Дрогобича Ян Нєвядомський (1844 –1914 рр.)
– пекар, політик, учасник січневого повстання
1863 р.»” ze środków Fundacji PZU umożli-

i stowarzyszeń, a także innych podmiotów
oraz indywidualnych osób. Zapoznanie z publikacją przyczyni się do wzrostu świadomości
młodego pokolenia w zakresie potrzeby upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości,
zachowania tej wiedzy w pamięci i przekazywania jej kolejnym pokoleniom.
Zakończenie projektu podsumowano
podczas spotkania on-line, które zastąpiło
zaplanowaną w Nagujewiczach na Ukrainie
konferencję. Po stronie polskiej zorganizowała je Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, natomiast po stronie ukraińskiej – Państwowy
Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki
w Drohobyczu.
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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
•
•
•
•
•
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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 II
1. Elektroniczna rekrutacja od 4 września 2020 r.
do 6 października 2020 r.
2. Przyjmowanie dokumentów od 4 września 2020 r.
do 7 października 2020 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 9 października
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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O bohaterach i wydarzeniach w historii
dawnego Drohobycza –

relacja z przebiegu spotkania podsumowującego
projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU
W dniu 21 sierpnia 2020 roku odbyło się
spotkanie podsumowujące projekt pt. „Wydanie publikacji «Burmistrz Drohobycza Jan
Niewiadomski (1844 –1914) – piekarz, polityk,
uczestnik powstania styczniowego 1863 r.» /
«Бургомістр Дрогобича Ян Нєвядомський (1844 –1914
рр.) – пекар, політик, учасник січневого повстання
1863 р.»” sfinansowane ze środków Fundacji
PZU.
W telekonferencji uczestniczyli Partnerzy projektu reprezentujący Państwowy Pedagogiczny
Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu,

Państwowy Historyczno-Kulturowy Rezerwat
„Nagujewicze” oraz Państwową Wyższą Szkołę
im. Witelona w Legnicy. Uczestnikami spotkania,
zorganizowanego przez Bibliotekę Państwowej
Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy byli:
– po stronie ukraińskiej: prof. Nadia Skotna –
Rektor drohobyckiego Uniwersytetu i dr Jurij
Wowk – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą;
prof. dr hab. Leonid Tymoszenko – recenzent
publikacji; dr Bohdan Lazorak – dyrektor Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu
„Nagujewicze”, docent Katedry Współczesnej

relacje
Historii i Nauk Historycznych, autor publikacji;
Tetiana Lazorak – starszy pracownik naukowy
Muzeum im. Iwana Franki, magister edukacji pedagogicznej; – po stronie polskiej: prof.
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą; prof. dr hab.
dr h.c. Stanisław Dąbrowski – recenzent publikacji; mgr Agnieszka Koza – Dyrektor Biblioteki;
dr Beata Skwarek – adiunkt WNHiS, koordynator projektu i autor publikacji.
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PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejnych dwóch
publikacji. Pierwsza będzie miała charakter studium historycznego czasów I wojny światowej
i ukazywać będzie zagrożenia dla ziemi drohobyckiej. W drugiej zostaną zaprezentowane
turystyczne, przemysłowe i kulturalno-religijne
walory oraz zasoby regionu drohobyckiego przełomu wieków XIX i XX. Prace nad zaplanowanymi publikacjami przyczynią się do poznania
historycznych zawiłości oraz przełamywania
barier i podejmowania wysiłku w dochodzeniu
do prawdy w spornych kwestiach.

Po wspólnym powitaniu i przedstawieniu
zebranych osób głos zabrali Rektor Uniwersytetu w Drohobyczu profesor Nadia Skotna
i Prorektor legnickiej Uczelni profesor Jerzy
J. Pietkiewicz. W dalszej kolejności prezentacji
książki dokonali ukraińscy autorzy – dr Bogdan
Lazorak i mgr Tetiana Lazorak. Następnie sprawozdanie z realizacji projektu omówiła dr Beata
Skwarek. Zakończenie tej części spotkania
uświetniły wypowiedzi recenzentów – profesora
Leonida Tymoszenko i profesora Stanisława
Dąbrowskiego.
Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Podkreślając pozytywne aspekty podjętych
działań, określono kolejne inicjatywy. Kontynuacja projektu przewidziana została we współpracy z Państwowym Historyczno-Kulturowym
Rezerwatem „Nagujewicze” oraz w partnerstwie
z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem
im. Iwana Franki w Drohobyczu. W ramach
wspólnie określonego projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” przewiduje się
m.in. organizację wystaw promujących wybitne
postacie, konferencje i seminaria wyjazdowe
oraz dalsze prace naukowo-badawcze, których
efekty znajdą odzwierciedlenie w wydaniu przez

Uczestnicy spotkania zadeklarowali podpisanie trójstronnego porozumienia umożliwiającego
realizację projektu „Od ziemi Witelona do ziemi
Iwana Franki”. Wyrazili również nadzieję, iż
zaplanowane inicjatywy zyskają przychylność
Zarządu Fundacji PZU, dzięki której możliwe
było wydanie publikacji o Janie Niewiadomskim
i udostępnienie wielu egzemplarzy społeczności
polskiej i ukraińskiej.
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Mobilna indywidualna przestrzeń,
akustycznie wyciszona do nauki
dla studentów/czytelników
w Bibliotece PWSZ im. Witelona w Legnicy
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kolejny raz wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom czytelników, w ramach
dodatkowej subwencji Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – doposażyła Czytelnię Naukową nr 2 (bud. C)
w mobilną przestrzeń do nauki i pracy indywidualnej.
Mobilna przestrzeń – to cicha i wydajna praca
Akustycznie wyciszona mobilna indywidualna przestrzeń wyodrębniona została w Bibliotece Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
aby zwiększyć koncentrację, zapewnić poczucie prywatności czytelnikom /studentom, chcącym pracować
indywidualnie oraz korzystać z ciszy, jaką gwarantuje
to pomieszczenie.
W mobilnej przestrzeni dla czytelnika dostępny
jest sprzęt komputerowy z możliwością korzystania
z cyfrowych zasobów biblioteki. Zasób ten tworzą:
dwie czytelnie online – IBUK Libra i NASBI, udostępniając ponad 3500 ebooków oraz elektroniczne licencjonowane pełnotekstowe bazy: PROQUEST i bazy
w ramach WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI.

Właściwości przestrzeni mobilnej
Mobilna indywidualna przestrzeń przeznaczona
jest do stosowania w budynkach. Wnętrze urządzone
jest w zgodzie z zasadami ergonomii, by użytkownik
czuł się w nim jak najbardziej swobodnie. Całość
zapewnia wysoką dźwiękoizolacyjność pomieszczenia
przeznaczonego do pracy.
Istotną metodą w zdobywaniu wiedzy jest samodzielna praca, stąd wyszliśmy naprzeciw potrzebom
studentów/czytelników, dla których komfort i cisza
stanowi warunek szybszej i wydajniejszej nauki. Doposażając Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pragniemy uzyskać
komfort pracy czytelników, nieograniczony dostęp
do informacji oraz korzystanie z różnych źródeł.
Zachęcamy P.T. Czytelników do korzystania z mobilnej indywidualnej przestrzeń. Jesteśmy przekonani,
że okaże się ona miejscem do cichej i owocnej pracy
oraz znacznie poprawi komfort uczenia się w miejscu
publicznym, jakim jest Biblioteka Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
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Uroczyste podsumowanie kadencji
prof. dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego
Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy
20 sierpnia 2020 r. o godzinie 12 rozpoczęło się
uroczyste posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jej jedynym tematem było
podsumowanie kadencji Rektora prof. dr. hab. dr. h.c.
inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Ze względu na panująca
pandemię udział w uroczystości ograniczony został
do najbliższych współpracowników Rektora i przedstawicieli instytucji i firm współdziałających od lat
z Uczelnią. Przy dźwiękach muzyki w wykonaniu
zespołu Futyma Oktet goście zajmowali miejsca przy
stolikach ustawionych w połączonych salach Centrum
Konferencyjno-Widowiskowego.
Wszystkich przybyłych powitała dr Helena Babiuch –
prorektor ds. dydaktyki i studentów. Byli wśród
nich: Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnickiego,
Elżbieta Stępień – Posłanka na Sejm VIII kadencji,
Bogusław Graboń – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zbigniew Mróz
– Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A., Andrzej Pielich – Prezes Zarządu
P.H.U.P „HANDLOMIX”, Kazimierz Pleśniak – Prezes
Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Legnicy, Adam Grabowiecki – Prezes Zarządu Grabon-Kruszywa Sp. z o. o., Andrzej Boczoń – Dyrektor
Produkcji ELSUR Sp. z o.o., Kamil Barczyk – Dyrektor
Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
mgr inż. Jacek Watral – Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, dr inż. Janusz
Prus – P.H.P. Vitbis Sp. z o.o., Zbigniew Bytnar –
Członek Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Przemy-

sław Bożek – Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., Witold Lech Idczak – Wiceprezes
Zarządu Kolei Dolnośląskich, Jacek Kiełb – Wiceprezes ARLEG S.A., Mirosław Zaguła – Przewodniczący
Rady Uczelni, Bogusława Potocka – Członek Rady
Uczelni, Jerzy Pieróg – adwokat, założyciel PIERÓG &
Partnerzy, Kancelaria Prawna, Bogdan Błaut – Prezes
Stowarzyszenie „Kryza”, Leopold Habiniak-Past – Prezydent Lions Club Silesia Legnica, Przemysław Walczak – konsultant i mentor, doradca w Vilkelman Sp.
z o.o., dr Dariusz Wędzina – Dyrektor Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego, mgr inż. Krystian Sadowski – Dyrektor Technikum Akademickiego w Legnicy,
prof. dr hab. dr h.c. inż. Ryszard K. Pisarski z żoną
Krystyną Szostok-Pisarską – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof.
dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski – pierwszy Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz z
synem Tomaszem Pietkiewiczem – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mgr Jerzy Stefaniak
z żoną mgr Michaliną Stefaniak – Zastępca Kanclerza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, mgr Robert Burba – Kanclerz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
dr hab. Andrzej Panasiuk – Rektor-Elekt Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
a także przedstawiciele Społeczności Akademickiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
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w Legnicy, w tym członkowie Senatu, dziekani i prodziekani wydziałów, kierownicy i zastępcy kierowników
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele nauczycieli
akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele
studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

oraz mgr Kamila Sobecka, lic. Zbigniew Muzyka, mgr
Ewa Kozłowska, mgr Aneta Goch, mgr Anna Bernat,
dr inż. Bogumiła Wątorek oraz mgr Dariusz Stefaniak.
Po powitaniu dr Helena Babiuch przedstawiła postać
Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab.
dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Ryszard Kazimierz Pisarski jest absolwentem Akademii Rolniczej

Byli wśród nich między innymi: dr inż. Renata Gnitecka – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, dr Monika Wierzbicka – Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr Karol Rusin
– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, dr Wioletta Drzystek – Prodziekan Wydziału
Nauk Społecznych i Humanistycznych, dr inż. Ewa
Walczak-Chajec – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej, dr Przemysław Siudak – Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych,
dr inż. Daniel Medyński – Prodziekan Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych, mgr Katarzyna Senko
– Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych,
mgr inż. Anna Czyszczoń – Zastępca Kierownika Działu
Organizacji i Spraw Osobowych, mgr inż. Józef Wąsik
– Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
mgr Aleksandra Pereta – Zastępca Kierownika Działu
Administracyjno-Technicznego, mgr Marta Żołnierewicz – Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy, mgr inż. Agnieszka Koza – Dyrektor Biblioteki,
mgr Aneta Liczko – Kierownik Centrum Kształcenia
Ustawicznego, mgr Zofia Stachniewicz – Kwestor, mgr
Andrzej Senko – Zastępca Kwestora, Agata Niedziela –
Administrator Domu Studenta, członkowie Senatu – dr
n. med. Jolanta Bielawska, dr Eugeniusz Szydłowski,
mgr Piotr Nadybski, dr Jerzy Buczko, Tomasz Bogdan
Woźnica, inż. Jarosław Szapował – absolwent PWSZ
im. Witelona w Legnicy, Jonatan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

w Lublinie. Urodził się w Czechowicach Dziedzicach,
w województwie katowickim. Tam ukończył szkołę
podstawową i rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym
im. A Osuchowskiego w Cieszynie, w 1971 roku. W
tym samym roku został studentem ówczesnej Wyższej
Szkoły Rolniczej w Lublinie. Studia ukończył w roku
1976 z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera zootechnika.
W czasie studiów był stypendystą Polskiej Akademii
Nauk. Od 1976 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Rolniczej, a obecnie Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie. Pracę doktorską obronił
w 1982 roku. Dziesięć lat później – w 1992 roku uzyskał
stopień doktora habilitowanego, w 1996 roku został
profesorem nadzwyczajnym Akademii Rolniczej, a w
1999 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Profesor Ryszard K. Pisarski zajmuje się od wielu
lat problematyką żywienia zwierząt i ludzi, a także
bromatologią. W 2019 roku Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny w Drohobyczu im. Iwana Franki nadał
profesorowi Pisarskiemu tytuł Doctora Honoris Causa.
Profesor dr hab. dr h.c. inż. Ryszard K. Pisarski
jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Oddziału World’s Poultry Science
Association i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Ryszard K. Pisarski jest autorem ponad stu prac
badawczych opublikowanych w języku polskim i obcojęzycznych. Wydał ponad sto opracowań naukowych,
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opinii i recenzji. Pod jego kierunkiem zrealizowano
ponad 80 prac magisterskich i kilka doktoratów.
W swojej pracy zawodowej był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Pełnił także odpowiedzialne funkcje w Akademii Rolniczej, między innymi prodziekana
wydziału.
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 tę 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 mają profil praktyczny.
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 fotowoltaicznej o mocy jednego MW, która nie tylko zaspokaja zapotrzebowanie Uczelni na energię elektryczną,
ale umożliwia także kształcenie praktyczne studentów
w zakresie odnawialnych źródeł energii. W trakcie
kadencji Rektora Ryszarda Pisarskiego uruchomiono
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, służące kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w warunkach najbliższych
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rzeczywistości. Dzięki staraniom Rektora Uczelnia
współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami
Legnicy i Dolnego Śląska.
Działalność prof. dr. hab. inż. Ryszarda. K. Pisarskiego związana jest przede wszystkim z pracą
w charakterze Rektora w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Dzięki niemu
Uczelnia nasza uzyskała jako pierwsza wśród publicznych uczelni zawodowych uprawnienia do prowadzenia
studiów II stopnia – magisterskich – na kierunku
technicznym Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Wysiłki prof. dr. hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego
nieustannie wskazują, jak wiele dla niego znaczy Państwowa Wyższa Szkolą Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która poszerza swoją ofertę edukacyjną przede
wszystkim na potrzeby legnickiego rynku pracy.
Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców Legnicy
i regionu, gdyż potencjalnym studentom stworzono
większe możliwości zaspokajania aspiracji edukacyjnych i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.
Młodzi ludzie nie muszą już wyjeżdżać na studia
do oddalonych od Legnicy dużych ośrodków akademickich.
Profesor Pisarski był osobiście zaangażowany
w powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co umożliwiło dojrzalszej części społeczeństwa legnickiego
uczestniczenie w życiu miasta poprzez poszerzanie
swoich horyzontów, ale także aktywne spędzanie czasu.
Dzięki staraniom Rektora Ryszarda K. Pisarskiego
Uczelnia współpracuje z licznymi zakładami pracy
i instytucjami (w większości z Dolnego Śląska), które
pomagają dopasować ofertę kształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Studenci Uczelni odbywają
praktyki w znanych i renomowanych firmach, są to
m.in.: KGHM „Polska Miedź” S.A. i wszystkie grupy
kapitałowe KGHM, banki, instytucje administracji
samorządowej, sądy, prokuratury, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa działające w Legnickiej
ciąg dalszy na str. 26

relacje

26

Uroczyste podsumowanie kadencji…
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Profesor Pisarski doprowadził do utworzenia innowacyjnych kierunków studiów o profilu praktycznym.
Ich program kształcenia jest zgodny z potrzebami
współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowych zawodach, które od niedawna
funkcjonują na europejskim rynku pracy. Stosowane
są również nowe formy dydaktyczne, między innymi
projekty transferowe realizowane przez studentów
na rzecz zakładów pracy. Pracodawcy wspierają proces
kształcenia, zapewniając tematykę projektów, udostępniając nowoczesne przyrządy, wpływając na programy nauczania oraz prowadząc praktyki. Studenci
pod kierunkiem nauczycieli akademickich opracowują
projekty rozwiązujące problemy firm.
Za sprawą prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy wspólnie z legnickimi instytucjami edukacyjnymi, organizacjami społeczno-gospodarczymi oraz
jednostkami samorządu terytorialnego organizuje olimpiady tematyczne dla uczniów szkół różnych poziomów,
imprezy sportowe i kulturalne. Są to między innymi
Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Historyczna na szczeblu miejskim
i regionalnym, Jaworskie Koncerty Pokoju, Witelon
Music Night, Legnicki Festiwal Srebra i liczne akcje
charytatywne. Wydarzenia te organizowane są pod
patronatem honorowym Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Dzięki niemu Uczelnia nieustannie się rozwija,
chcąc zachować, a nawet zwiększyć atrakcyjność. Już
teraz dokładane są wszelkie starania, by rozbudować
bazę materialną. Inwestycje te potrzebne są nie tylko
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uczelni, ale i miastu, a nawet – ze względu na skalę
zamierzenia – regionowi.
Profesor Ryszard K. Pisarski był wielokrotnie
wyróżniany Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji
Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi, Tytułem Honorowym I stopnia „Zasłużony dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”
i tytułem „Honoris Causa-Honoris Gratia”, przyznanym

relacje
przez PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w uznaniu zasług dla środowiska publicznych uczelni
zawodowych. Ma również tytuł honorowy Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego. 23 czerwca 2020 roku
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznał profesorowi Pisarskiemu Laur
Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
Po tym wystąpieniu Prorektorzy prof. dr hab. inż.
Jerzy Jan Pietkiewicz i dr Helena Babiuch oraz Kanclerz mgr Robert Burba wręczyli Rektorowi Ryszardowi
Pisarskiemu Laur Akademicki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Następnie Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – odznaczył
prof. dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego
„Medalem im. Henryka Jordana” nadanym przez Zarząd
Główny TPD. W swoim wystąpieniu Kazimierz Pleśniak
podkreślał ogromną pomoc i współpracę oraz życzliwość
władz Uczelni wobec Towarzystwa. Ważnym jest także
fakt funkcjonowania w PWSZ im. Witelona w Legnicy
studenckiego koła TPD. Okolicznościowe medale 100lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce Prezes
Pleśniak wręczył także dr Helenie Babiuch i prof. dr hab.
inż. Jerzemu J. Pietkiewiczowi – prorektorom, którzy
także kończą swoje kadencje na tych stanowiskach.
Listy gratulacyjne i gratulacje na ręce Rektora prof.
dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego złożyli
między innymi: mgr Mirosław Zaguła – Przewodniczący
Rady Uczelni, Rektor Elekt dr hab. Andrzej Panasiuk,
Jonatan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, inż. Jarosław Szapował – absolwent naszej Uczelni, Tadeusz Krzakowski
– Prezydent Legnicy, Adam Babuśka – Starosta Powiatu
Legnickiego, Janina Mazur – Wicestarosta, Elżbieta
Stępień – Posłanka na Sejm VIII kadencji, Kamil Barczyk – Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu, dr Dariusz Wędzina – Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Podziękowania
i życzenia od współpracowników złożyła mgr Katarzyna
Senko – Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych, wręczając Rektorowi Pisarskiemu szczególne
wydawnictwo – „Księgę dobrych myśli”. Przygotowali
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ją sami pracownicy Uczelni, zamieszczając w niej życzenia, podziękowania, listy oraz niepublikowane zdjęcia.
Księga wykonana została w jednym tylko egzemplarzu
dla Rektora Ryszarda K. Pisarskiego.
Po tych wzruszających chwilach głos zabrał prof. dr
hab. dr h.c. inż. Ryszard K. Pisarski. Rektor dziękował
wszystkim za życzenia, kwiaty i dowody pamięci. Szczególne słowa skierował do prof. dr. hab. dr. h.c. Stanisława Dąbrowskiego, który współtworzył Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy
i był jej pierwszym Rektorem przez 9 lat. Wręczając mu kwiaty, Rektor Pisarski dziękował za trud
i wysiłek włożony w utworzenie w Legnicy pierwszej
samodzielnej państwowej uczelni. Były też bardziej
osobiste życzenia zdrowia, gdyż profesor Stanisław
Dąbrowski postanowił zakończyć karierę nauczyciela
akademickiego i przejść na emeryturę.
Kolejnym wyróżnionym był prof. dr hab. inż. Jerzy
Jan Pietkiewicz, który był nie tylko prorektorem przez
dwie kadencje, ale także przez jeden semestr Rektorem legnickiej Uczelni. Profesor Pisarski podkreślił,
że choć był to okres niezbyt długi, to bardzo ważny
dla Uczelni i jej przyszłości.
Następnie Rektor profesor Ryszard K. Pisarski
przekazał wiązankę kwiatów zastępcy Kanclerza mgr.
Jerzemu Stefaniakowi, podkreślając, że był on nie
tylko jednym z inicjatorów i założycieli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
ale niewątpliwie współtwórcą jej sukcesów.
Część oficjalną zakończył mini recital zespołu Futyma
Oktet. Następnie goście zostali zaproszeni na tereny zielone przed budynkiem głównym Uczelni, gdzie symbolicznie zasadzono pamiątkowe platany. Dron dostarczył
na miejsce specjalnie przygotowane dyplomy, a prof.
dr hab. dr h.c. inż. Ryszard K. Pisarski zdjął wstęgę
z pierwszego platanu swojego imienia i symbolicznie
podlał drzewko. Następnie odsłonięcia wstęgi i symbolicznego posadzenia platanów dokonali prof. dr hab.
inż. Jerzy J. Pietkiewicz i mgr Jerzy Stefaniak.
Na zakończenie wszyscy goście zaproszeni zostali
na spotkanie z władzami Uczelni do kawiarni
w budynku A. Tu również były życzenia, podziękowania i kwiaty.
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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
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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.
ciąg dalszy na str. 30
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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
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• 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.

relacje
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O rekrutacji na studia
w legnickim Parku Miejskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy w lipcu bieżącego roku w legnickim Parku
Miejskim prowadziła prezentację oferty edukacyjnej
w związku z rekrutacją kandydatów na studia na rok
akademicki 2020/2021.
Prezentacja naszej oferty odbywała się na stoisku
reklamowym usytuowanym przy głównym deptaku
Parku, w okolicach szachownicy koło Teatru Letniego
z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa. Nasi przedstawiciele na stoisku wyposażeni
byli w maseczki i przyłbice ochronne oraz płyny
do dezynfekcji.
Pragnęliśmy w ten sposób, poprzez prezentację
naszej oferty edukacyjnej w Parku Miejskim, przybliżyć mieszkańcom Legnicy działalność naszej uczelni.
Zainteresowanym udostępniane były bezpłatne materiały promocyjne oraz drobne gadżety.
Przy stoisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pracownicy Działu
Promocji i Wydawnictw omawiali zasady tegorocznej rekrutacji, prezentowali kierunki studiów oraz
warunki studiowania.

rekrutacja 2020/2021
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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.

rekrutacja 2020/2021
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. 34
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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.
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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. 36
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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. 38
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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.
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O właściwym myciu rąk w Prusicach

Sekcja Pielęgniarska Koła Naukowe Młodych
Medyków 18 lipca 2020 roku gościła w świetlicy
wiejskiej w Prusicach.
Studenci pod opieką mgr Małgorzaty Słupskiej-Kartaczewskiej przeprowadzili Mistrzostwa Świata
w Myciu Rąk. Dzięki tej formie zajęć dzieci uczyły
się prawidłowych technik mycia dłoni, mogły też
sprawdzić skuteczność tych technik w specjalnym
automacie.
Studentom Pielęgniarstwa towarzyszył student
Ratownictwa medycznego, który uczył dzieci zasad
RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Podczas spotkania tłumaczono dzieciom, że jest to
zespół czynności stosowanych u poszkodowanego,
u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca
z utratą świadomości i bezdechem. Najmłodsi
chętnie słuchali i zadawali mnóstwo pytań, równie
ochoczo brali udział w zajęciach praktycznych.
Odbył się także konkurs, podczas którego dzieci
rysowały, jak postrzegają wirusy. Całość uświetnił
występ Kamila Rowińskiego.
Kandydaci na studia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej mają możliwość
kształcenia się na czterech kierunkach studiów
licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne; jednym kierunku
jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapia
oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Pielęgniarstwo.
Mocną stroną Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest bogate zaplecze dydaktyczne
w postaci pracowni medycznych, pracowni technologii żywności i specjalistycznych laboratoriów,
w których studenci realizują zajęcia praktyczne,
oraz doświadczona kadra nauczycieli akademickich. Nowością, która wspomaga proces kształcenia, jest nowo powstałe 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).
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Praktyki studenckie na kierunku
Coaching zdrowego stylu życia
Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej z kierunku Coaching
zdrowego stylu życia zrealizowali praktykę zawodową w gabinecie poradnictwa
i coachingu dietetycznego „Zmiany”, prowadzonym przez doświadczonego coacha
mgr Marzenę Andrzejewską. Grupa młodych ludzi uczestniczyła w warsztatach
i terapiach związanych z szeroko pojętym
problemem zdrowia w ujęciu holistycznym.
Działania coachingowe uwzględniały różne
obszary budowania potencjału zdrowia: dietoterapię, fitoterapię, pracę z emocjami oraz
aktywność o charakterze prozdrowotnym.
Studenci podczas praktyk zapoznali się
między innymi z zasadami kuchni 5 przemian, która uwzględnia nie tylko wartości odżywcze produktów, ale i ich termikę
i działanie narządowe. Zapoznali się również z podstawowymi ziołami w aspekcie
profilaktyki i ich funkcji w zapobieganiu
wielu chorobom cywilizacyjnym. W trakcie zajęć fizycznych studenci uczestniczyli
w ćwiczeniach z elementami jogi i tańca
oraz w formach typu „zdrowy kręgosłup”.
Magister Marzena Andrzejewska jest
z wykształcenia biologiem, dietetykiem

i certyfikowanym dietcoachem. W swej
praktyce prowadzi sesje świadomego i zdrowego odżywiania. Zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia, uwzględniając
holistyczny model zdrowia. Jako coach
motywuje i pomaga skutecznie osiągnąć
prozdrowotne cele, takie jak np. stabilizacja
wagi optymalnej, lepsze samopoczucie czy
wspieranie procesu zdrowienia. W swojej
pracy uwzględnia narzędzia z obszaru nauk
społecznych, uzupełniając działania tradycyjnej dietetyki. Podczas serii spotkań
wykorzystuje różnorodne techniki psychospołeczne w celu osiągnięcia założonego
celu zdrowotnego.
Coaching zdrowego stylu życia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 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 kie-

oferta edukacyjna
runku 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.
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Studenci tego kierunku poznają metody
pozytywnej motywacji i uczą się korzystać z nich w praktyce. Uzyskują wiedzę
na temat tego, w jaki sposób dbać o zrównoważony styl życia i efektywnie planować
osobisty i zawodowy rozwój. Poznają zależności między aktywnością fizyczną, dietą
a zdrowiem i przygotowują się do opracowywania indywidualnych programów w tej
materii. Zapoznają się także z podstawowymi technikami argumentacji i komunikowania oraz podstawami poradnictwa
dietetycznego.
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Zdrowie publiczne – nowy kierunek
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie nowego kierunku
studiów – Zdrowia publicznego na poziomie studiów
magisterskich.
Nowy kierunek studiów jest adresowany przede
wszystkim do absolwentów kierunku Ratownictwo
medyczne oraz absolwentów studiów licencjackich
z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej.
Zdrowie publiczne
studia magisterskie
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.

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)
Tytuł zawodowy: magister
Specjalności:
−− organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
−− promocja zdrowia
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
nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze
fizycznej. W ramach specjalności student nabywa
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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.
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, urzędach 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
• 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.
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26. Bolesławieckie Święto Ceramiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w dniach 21– 23 sierpnia bieżącego
roku gościła na 26. Bolesławieckim Święcie Ceramiki.
Dzięki współpracy z władzami miasta i powiatu udało
się podczas tego wydarzenia zaprezentować ofertę
edukacyjną Uczelni oraz przekazać mieszkańcom
Bolesławca i odwiedzającym informacje o trwającym
naborze na studia.

Bolesławieckie Święto Ceramiki jest największym
tego typu wydarzeniem w Polsce i jednym z największych w Europie. Bierze w nich udział ponad
100 wystawców – producentów ceramiki, a na Międzynarodowe Plenery przyjeżdżają ceramicy z różnych stron świata. Na targach można kupić ręcznie
malowane wyroby ceramiczne w bardzo dobrych
cenach. Podczas tych kilku dni Bolesławiec mieni
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się wieloma odcieniami kobaltu i wszystkich innych
kolorów, biegają po nim gliniane postacie, a zewsząd
rozbrzmiewa muzyka.
Choć w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zrezygnowano z występów gwiazd estrady, a stoiska ustawiano w pewnej odległości od siebie, to impreza
i tak przyciągnęła tysiące odwiedzających. Wspaniała
atmosfera i ceramiczny zawrót głowy to najczęstsze

wrażenia wywożone w tamtych dniach z Bolesławca.
Przy stoisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy można było zapoznać się
z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2020/2021.
Pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw w czasie
rozmów z zainteresowanymi osobami omawiali zasady
tegorocznej rekrutacji, prezentowali kierunki studiów
oraz warunki studiowania.

student po godzinach
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Młodzi Medycy – Pielęgniarze aktywnie
spędzają wakacje
Członkowie
Koła
Naukowego Młodych
Medyków – Sekcja Pielęgniarska nie próżnują
nawet w czasie pandemii i wakacji. Aktywnie
brali udział w zabezpieczeniu medycznym
spotkań i uroczystości
organizowanych przez
PWSZ im. Witelona
w Legnicy, podczas których mierzyli temperaturę ciała uczestników i zaproszonych gości. Uzbrojonych w termometry można

ich było spotkać na terenie uczelni w dniach: 7– 8
maja, 22 maja, 25 maja, 26 maja, 28 maja oraz 20
sierpnia 2020 r.
18 lipca 2020 roku studenci i absolwenci naszej
uczelni związani z Kołem Naukowym Młodych Medyków – Sekcja Pielęgniarska skorzystali z zaproszenia
Jarosława Szapowała, dyrektora Biblioteki Publicznej
Gminy Złotoryja, i w miejscowości Prusice urządzili
Mistrzostwa Świata w Myciu Rąk oraz przeprowadzili
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
4 sierpnia 2020 roku nasza absolwentka jako
wychowawca kolonijny przeprowadziła dla swoich
podopiecznych szkolenie z prawidłowej techniki mycia
rąk oraz pokaz pomocy przedmedycznej.

uroczystości
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Nadija Skotna
Doctor Honoris Causa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

Zaplanowana na 20 sierpnia 2020 roku uroczystość nadania po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy tytułu Doctora Honoris Causa odbędzie się w innym terminie.

O wydarzeniu pisaliśmy na łamach sierpniowego numeru Kwadransa Akademickiego. Decyzję o odwołaniu uroczystości w tym terminie
podjęły władze Uczelni kilka dni po publikacji
informacji na ten temat. Czytelników, których
wprowadziliśmy w błąd, przepraszamy.
Korzystając z przepisów Konstytucji dla Nauki
– po raz pierwszy Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy 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
popularnonaukowych 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 wzajemne zrozumienie, przełamywanie
barier oraz podejmowanie wysiłku w dochodzeniu do prawdy.

nowe zasady
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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
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„Nadija Skotna
Doctor Honoris Causa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy”
Wydawnictwo naszej Uczelni wydało książkę
okolicznościową pt. „Nadija Skotna – Doctor Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy”.

poprzedzana szczegółową analizą osiągnięć i zasług
kandydata.
To uroczyste wydarzenie będzie podsumowaniem
trwającej blisko dwadzieścia lat współpracy między

Publikacja powstała z okazji nadania Doktoratu
Honorowego Profesor Nadiji Skotnej przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadany
zostanie tytuł Doctora Honoris Causa. Korzystając
z przepisów Konstytucji dla Nauki, po raz pierwszy
nasza Uczelnia nada tę najwyższą godność akademicką Pani profesor dr hab. Nadiji Skotnej, Rektor
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu im. Iwana Franki.
Tytuł ten powszechnie uważa się za największe
wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia osobom
szczególnie zasłużonym, których osiągnięcia wykraczają daleko poza ich własne środowisko działania,
a przy tym zasłużonym dla Uczelni, która ten tytuł
nadaje. Decyzja o wyróżnieniu tym tytułem jest zawsze

obiema Uczelniami. Wspólne działania zaowocowały
już wieloma ciekawymi inicjatywami, między innymi
w zakresie organizowania konferencji naukowych
i tematycznych, sesji popularnonaukowych 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 wzajemne zrozumienie, przełamywanie barier oraz podejmowanie
wysiłku w dochodzeniu do prawdy.
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KU AZS w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Klub Uczelniany Akademickiego
Związku
Sportowego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
funkcjonuje w Uczelni
jako jednostka regulaminowa Zarządu Głównego
AZS od 5 czerwca 2001 r.
Powstał z potrzeby
i inicjatywy samych studentów, jako instytucja zrzeszająca środowiska akademickie, stawiające sobie za główny cel potrzeby
integracji, edukacji, zagospodarowania czasu wolnego
w sposób zorganizowany oraz przeciwdziałanie pokusom cywilizacji czyhającym na młodego człowieka.
W działalności Klubu zawsze akcentowane są elementy przyjaźni, poszanowania godności drugiego
człowieka, prozdrowotne formy aktywnego wypoczynku. Nasz Klub opiera się w swej działalności
na gronie pracowników Uczelni, a przede wszystkim
samych studentów. Ma to odzwierciedlenie w składach
Zarządu Klubu, gdzie oprócz pracowników Uczelni
znaczną ilość stanowią studenci, pełniąc różne funkcje. Kadencyjność Zarządu jest dwuletnia (regulamin
Zarządu Głównego AZS), co powoduje dużą rotację
studentów, tym samym daje możliwość pełnienia różnych funkcji przez wiele osób. Dzięki temu studenci
mogą zdobywać doświadczenie organizacyjne, praktykę w przeprowadzaniu imprez sportowych. Najbardziej zainteresowani swoją wiedzę i doświadczenie
mogą pogłębiać w corocznych szkoleniach ZG AZS.
Działalność sportowa skierowana jest zawsze
na bieżące potrzeby i możliwości. Systematyczne szkolenia prowadzone były w siatkówce kobiet i mężczyzn,
koszykówce kobiet i mężczyzn, pływaniu, tenisie stołowym, biegach przełajowych, strzelectwie, cheerlederkach, piłce nożnej i futsalu mężczyzn. Doraźnie
w łucznictwie, piłce ręcznej mężczyzn, kolarstwie
górskim, taekwon-do, karate, lekkoatletyce, trójboju

siłowym, street-baskecie, siatkówce plażowej, tenisie, szachach. Duża ilość studentów, duża ilość zajęć
ruchowych, treningów, duże zainteresowanie i chęć
uczestnictwa we współzawodnictwie przekładały się
na wyniki sportowe w rywalizacji w Dolnośląskiej
Lidze Międzyuczelnianej i na arenach Akademickich
Mistrzostw Polski.
Najważniejsze medalowe sukcesy sportowców AZS
PWSZ Legnica: w 2002 roku siatkarze - brązowy medal
w Koninie, zawodnicy taekwon-do w Częstochowie
(srebro i dwa brązowe indywidualnie) trzecie miejsce
w klasyfikacji generalnej. W 2003 roku w Koninie
srebrny medal w tenisie stołowym i IV miejsce drużynowo. W Gorzowie Wielkopolskim srebrny medal
w piłce nożnej mężczyzn. Rok 2004 to: srebrny medal
siatkarek w Kaliszu, brązowy medal piłkarzy ręcznych
w Lesznie. W 2008 rok w Krakowie srebrny medal
w futsalu, a w 2013 rok złoto, srebro i brąz indywidualnie Patrycji Kubisztal w strzelectwie sportowym. Ostatnie sukcesy to wyczyn studenta Sebastiana
Sądeja, który trzykrotnie z rzędu zdobywał medale
w Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju
siłowym w kategorii 74 kg (brązowy – 2017 i dwukrotnie złoty – 2018 i 2019).
Poza sportowymi Klub Uczelniany AZS ma też
sukcesy organizacyjne. Bardzo wysoko ocenione
zostały przez sportowców i trenerów m.in.: Akademickie Mistrzostwa Polski Strefy D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 2013 rok, Akademickie
Mistrzostwa Polski Strefy D w Futsalu Mężczyzn –
2014 rok, Akademickie Mistrzostwa Polski Strefy D
w Piłce Ręcznej Mężczyzn – 2015 rok, Akademickie
Mistrzostwa Polski w Strefie D w Futsalu Mężczyzn
– 2017 rok, Akademickie Mistrzostwa Polski Strefy
D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 2018 rok.
Ponadto Klub był współorganizatorem Akademickich
Mistrzostw Świata w Łucznictwie – Legnica 2014.
Dla lokalnego środowiska Klub organizował Sztafetowe Biegi Uliczne, Legnicki Test Coopera czy też
obecnie najnowszy projekt – Turniej Gruszka Cup.

