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4 listopada – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zorganizował konferencję pt. „Determinanty i bariery sukcesu gospodarczego w regionie
legnickim”.
18 listopada – w formie on-line odbyło się posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
20 listopada – w bezpiecznej formule on-line
odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty
społeczno-prawne”. 20 listopada to dzień znaczących
wydarzeń dla praw dziecka – rocznica uchwalenia
Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji
o Prawach Dziecka w 1989 r., a także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dla uczczenia tak ważnych
wydarzeń zorganizowano spotkanie będące okazją
do pochylenia się nad społeczno-prawnymi aspektami
rozwoju i bezpieczeństwa.
30 listopada – zakończono przyjmowanie wniosków studentów zainteresowanych wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę. Studenci mogą
wyjechać miedzy innymi do uczelni w Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Portugalii, Słowacji, Rumunii, Turcji czy Włoch.
30 listopada – w Biurze Współpracy z Zagranicą zakończono przyjmowanie wniosków studentów na wyjazd na praktykę/staż trwający 2 miesiące.
Na praktykę można wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,
Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.
30 listopada – zakończyło się przyjmowanie wniosków do Planu Wydawniczego na 2021 rok.
30 listopada – zakończono przyjmowanie wniosków na wyjazd nauczycieli akademickich z wykładami za granicę w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021. Ponadto zakończy się
przyjmowanie wniosków pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi na szkolenie za granicę
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2020/2021.

co przed nami
23 grudnia – rozpocznie się przerwa świąteczna
dla studentów naszej Uczelni, która potrwa do 1
stycznia 2021 (z wyjątkiem studentów, którzy zgodnie
z planem studiów realizują w semestrze zimowym
praktyki zawodowe).
31 grudnia – zakończy się rekrutacja na nowe
studia podyplomowe – Executive Master of Business
Administration.

co za nami
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Podaruj książkę Bibliotece
w Płóczkach Górnych
Wszystkich czytelników i sympatyków książek
zapraszamy do włączenia się w akcję „Podaruj książkę
Bibliotece w Płóczkach Górnych”. Akcja potrwa
do 15 grudnia 2020 roku.
Celem akcji jest odtworzenie w sołectwie biblioteki i wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje
książkowe. Misji odtworzenia Biblioteki w Płóczkach Górnych podjęło się działające od 2009 roku
Stowarzyszenie Maltanowo. Biblioteka, która niegdyś funkcjonowała w sołectwie, została zamknięta.
Mieszkańcy, którzy chcą wypożyczyć książki muszą
jeździć do Lwówka Śląskiego, co szczególnie
dla osób starszych jest sporym kłopotem. Dlatego
też powstał pomysł, by wesprzeć osoby, które lubią
czytać.

Jeżeli przeczytałeś książki, które warto polecić
innym – przekaż je do Biblioteki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Wystarczy
nawet jedna uwolniona książka z własnej kolekcji.
Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom.
Książki można przekazać wyłącznie poprzez specjalne wrzutnie na terenie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jedna znajduje
się w budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia,
a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia
do budynku C). Wszystkie zebrane książki zostaną przekazane na potrzeby Biblioteki w Płóczkach Górnych.
Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym
przyjęciem i zainteresowaniem. Za wszystkie dary już
dziś w imieniu mieszkańców wsi serdecznie dziękujemy.

z obrad Senatu
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Powołano nową Radę Uczelni
18 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Obrady ze względu na bezpieczeństwo
odbywały się w trybie on-line
Po raz pierwszy uczestniczyli w nim nowo wybrani
przedstawiciele studentów: Benita Jóźwik – Logistyka
i transport (II rok); Monika Jędras – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie (I rok); Anna Ryżewska –
Zarządzanie (II rok) i Aleksandra Sablik – Fizjoterapia
(IV rok).
Przewodniczący Senatu dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, rozpoczął obrady
zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania nowej Rady Uczelni.

11 czerwca 2019 r. podczas posiedzenia Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy powołano pierwszą Radę Uczelni.
W jej skład weszli: Bogumiła Potocka, Krzysztof
Sadowski, Mirosław Zaguła, Katarzyna Senko, Jerzy
Stefaniak, Daniel Medyński oraz przewodniczący Rady
Uczelnianej Samorządu Studenckiego Jonathan Kołodziejczyk. Kadencja tej Rady kończy się w ostatnim
dniu grudnia bieżącego roku dlatego koniecznym
było powołanie nowej Rady.
Rady Uczelni to organy, których powstanie zostało
zapisane w przepisach wprowadzających ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Są one trzecim
obok Rektora i Senatu najważniejszymi organami
uczelni. Mają, zdaniem ustawodawcy, poprawić jakość
zarządzania w szkołach wyższych. Rady współtworzą

osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz pracownicy
uczelni. Dodatkowo członkiem rady jest przewodniczący samorządu studenckiego.
Doświadczenie osób z innych branż ma pomóc spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed szkołą wyższą, z nowej, twórczej perspektywy. Dlatego też rada
uczelni ma charakter doradczy. Odpowiada za opiniowanie strategii uczelni, którą przyjmuje Senat,
a także projekty statutu. Do zadań rady należy także
monitorowanie gospodarki finansowej uczelni. Rada
uczelni może zgłaszać kandydatów na rektora podobnie jak i inne ciała określone w statucie uczelni –
ale już nie dokonywać jego wyboru. Rektora wybiera
kolegium elektorów, które jest demokratyczną reprezentacją wspólnoty akademickiej.
W radach uczelni nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
Natomiast przewodniczący samorządu studenckiego
ma ustawową gwarancję obecności w tym ważnym
organie uczelni.
Rady uczelni nie są pomysłem oryginalnym, podobne
rozwiązania funkcjonują w Niemczech, Wielkiej Brytanii i  krajach skandynawskich. Do szczegółowych zadań
rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii
uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie
gospodarki finansowej uczelni; monitorowanie zarządzania uczelnią; wskazywanie kandydatów na rektora,
po zaopiniowaniu przez senat; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; wykonywanie innych
zadań określonych w statucie.
W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni: opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i zatwierdza sprawozdanie finansowe.
W ramach wykonywania swoich zadań rada uczelni
może żądać wglądu do dokumentów uczelni. Rada
uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy powołuje 6 członków Rady –
3 spośród wspólnoty Uczelni i 3 spoza wspólnoty
Uczelni oraz dokonuje wyboru przewodniczącego
Rady. W skład Rady wchodzi ponadto przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona
w Legnicy, który staje się jej członkiem z chwilą
powołania członków Rady. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu
Studenckiego Uczelni przed końcem kadencji Rady
jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący
Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady
z chwilą jego wyboru.
Nowa Rada Uczelni powołana została przez Senat
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na kadencje od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia
2024. W jej skład weszli jako przedstawiciele spoza
wspólnoty Uczelni: Bogumiła Potocka zatrudniona
w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka
z o.o. w Lubinie, Przewodnicząca Rady Miasta Lubin;
Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Prezes Zarządu

z obrad Senatu
Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A., oraz
Mirosław Zaguła, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka”. Przedstawicielami wspólnoty Uczelni
zostali: mgr Katarzyna Senko, Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych; mgr Jerzy Stefaniak,
Zastępca Kanclerza; dr Przemysław Siudak, Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych,
oraz Angelika Karasek, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
Członkom i przewodniczącemu Rady przysługuje
miesięczne wynagrodzenie za pracę w Radzie, przyznawane przez Senat: członkowi Rady w wysokości
15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej – z wyłączeniem przewodniczącego samorządu studenckiego;
przewodniczącemu Rady w wysokości 25% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla
profesora w uczelni publicznej.
Senat podjął również uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W głosowaniu tajnym został nim Mirosław Zaguła, Dyrektor
Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.
W kolejnym punkcie obrad senatorowie podjęli
uchwałę w sprawie uchwalenia programu na studiach podyplomowych ,,Personal Branding i Etykieta
Biznesu” na Wydziale Nauk Społecznych i Hmanistycznych od roku akademickiego 2020/2021. Projekt
uchwały zreferował dr Karol Rusin, Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych i Humanistycznych.
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Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy
w stosowną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
z zakresu zaprojektowania, przygotowania i realizacji profesjonalnej strategii funkcjonowania siebie
jako marki (personal branding) oraz zdobycia wiedzy
i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania
standardów etycznych w biznesie.
Studia skierowane są do absolwentów studiów
wyższych dowolnego kierunku, osób pełniących funkcje publiczne (np. rzecznicy, politycy, dziennikarze,
ludzie nauki, sportowcy), do menedżerów, adwokatów, radców prawnych, przywódców, przedsiębiorców,
przedstawicieli handlowych, a także do pozostałych
osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem
wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowania własnej marki i etykiety biznesu.
Czas trwania studiów podyplomowych to dwa
semestry. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych
wynosi 160 godzin, a liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów to 30 punktów. Wymagania wstępne od kandydata to posiadanie dyplomu
ukończenia studiów wyższych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń
i zdanie egzaminów przewidzianych w programie
studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Senat przyjął przedstawiony projekt uchwały.
Na zakończenie dr inż. Renata Gnitecka przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków, trybu
oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia „Kształcenia
specjalistycznego – obsługa procesów produkcyjnych”.
Jak podkreśliła, kształcenie to dotyczy V poziomu PRK
i jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe bez konieczności rozpoczynania studiów. Uchwała została podjęta przez Senat.
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Nowe studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration
Do 31 grudnia 2020 roku w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa
rekrutacja na nowe studia podyplomowe – Executive Master of Business Administration.
Celem tych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej firm,
przedsiębiorstw oraz innych instytucji w obszarze nowoczesnego zarządzania organizacją; rozwój
kompetencji społecznych niezbędnych menadżerowi
przy identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów
związanych z funkcjonowaniem organizacji z szerokim uwzględnieniem postaw etycznych. Absolwenci studiów EMBA zwiększają swoje kompetencje
zawodowe, zyskując tym samym znaczącą przewagę
konkurencyjną na szeroko pojętym rynku pracy.
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących
się co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku
kierowniczym, w tym dla kadry kierowniczej różnego szczebla, członków organów przedsiębiorstw,
menedżerów, a także osób, które w przyszłości
chciałyby się ubiegać o awans na wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Podjęcie studiów
jest też dobrym wyborem dla osób, które chcą
rozwinąć i ugruntować nabytą wcześniej wiedzę,
tak by móc optymalnie korzystać z kompetencji
z obszaru zarządzania zarówno w swoim miejscu
pracy, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Studia te umożliwiają również zdobycie i rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich na wysokim
poziomie, co jest niezbędne w przypadku kadry
menedżerskiej. MBA to również doskonała platforma do nawiązywania kontaktów z liderami
biznesu ze swojego otoczenia.
Według badań przeprowadzonych w 2015 roku
przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób
z dyplomem MBA wynosiła aż 14 150 zł. Jest to
suma, która znacząco odbiega od przeciętnych
wynagrodzeń w Polsce.
Zajęcia będą nastawione na praktykę. Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści w swoim
fachu, praktycy biznesu zatrudnieni w polskich
i międzynarodowych korporacjach na stanowiskach wyższego szczebla, a także przedstawiciele
świata nauki łączący pracę dydaktyczną z praktyką
w biznesie.
Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie strategiczne, marketing,
zarządzanie projektami, uwarunkowania prawne,
ekonomia, networking, odpowiedzialność prawna
członków organów spółek i dyrektorów finan-

sowych, podstawy rachunkowości, przywództwo
strategiczne, etyka i odpowiedzialność społeczna
biznesu, brand management, zarządzanie zasobami
ludzkimi, negocjacje w biznesie.
Dyplom MBA uprawnia również do zasiadania
w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu
państwa.
Studia Executive Master of Business Administration trwają 2 semestry i obejmują 208 godzin
zajęć dydaktycznych. Przewiduje się prowadzenie
zajęć w trybie kształcenia na odległość z użyciem
uprzednio nagranych i udostępnionych słuchaczom
wykładów, a także w czasie rzeczywistym.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz
z listem motywacyjnym należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica,
ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem
„Studia Podyplomowe EMBA”. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej
– niezbędnej liczby kandydatów.
Osoby zainteresowane rozpoczęciem ww. studiów zapraszamy do przesłania zgłoszenia. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty wymagane
od kandydatów na studia podyplomowe, znajdują
się na stronie: cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce
„studia podyplomowe”.

nowe władze
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Doktor inżynier Ewa Walczak-Chajec
Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej
Prezentujemy nowo wybrane
władze wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Dziś Wydział Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Jego
dziekanem została dr inż. Ewa Walczak-Chajec.
Doktor inżynier Ewa WalczakChajec 1 października 2020 roku
została Dziekanem Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Doktor inżynier Ewa Walczak-Chajec jest
absolwentką Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. W 2009 roku Rada
Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadała Ewie Walczak-Chajec
tytuł doktora nauk biologicznych
w zakresie biotechnologii.
Z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. Witelona w Legnicy związana jest od
2010 roku, w którym została zatrudniona jako nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej. Poza działalnością dydaktyczną związaną
z prowadzeniem zajęć z zakresu nauk podstawowych,
w szczególności z biochemii, mikrobiologii i genetyki
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
angażowała się w działalność organizacyjną Uczelni
pełniąc na przestrzeni lat różne funkcje. W latach
2011/2012 była kierownikiem Zakładu Podstawowych
Nauk Medycznych i Zdrowia Publicznego na Wydziale
Medycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy; w latach 2012 – 2017 pełniła funkcję kierownika Zakładu Nauk Podstawowych
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
PWSZ im. Witelona w Legnicy. W roku akademickim
2018/2019 była kierownikiem Zakładu Żywienia
Człowieka. Ponadto od 2014 roku jest kierownikiem
studiów podyplomowych „Dietetyka – Poradnictwo
Żywieniowe” w Centrum Kształcenia Ustawicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Była odpowiedzialna za wyposażenie pracowni Mikrobiologii, Biologii molekularnej oraz Biochemii i toksykologii w Ośrodku Badań i Projektów
w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Doktor inżynier Ewa Walczak-Chajec podczas zatrudnienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona w Legnicy pełniła także funkcje w komisjach
oraz innych zespołach realizujących określone zadania
organizacyjne. Były to między innymi: członek Zespołu
Rektorskiego ds. Oceny i Ewaluacji Wewnętrznego
Systemu Jakości Kształcenia; członek Rady Wydziału
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
w PWSZ im. Witelona w Legnicy; Wydziałowy Koordy-

nator Merytoryczny ds. Projektów;
członek Zespołu Zadaniowego ds.
Ewaluacji Strategii Rozwoju PWSZ
im. Witelona w Legnicy 2013 – 2015;
przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej; sekretarz
Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej; kierownik Komisji Rekrutacyjnej na studia podyplomowe
„Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe”; członek Rady Bibliotecznej.
W ostatnich latach doktor inżynier Ewa Walczak-Chajec była
wykonawcą oraz współautorką
merytoryczną w projekcie „Nowe
oblicze szkolnictwa zawodowego
w powiecie jaworskim” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020. Angażowała się w kolejne edycje
projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, biorąc aktywnie udział w organizowaniu wyposażenia
laboratoriów i pracowni umiejętności praktycznych.
Od 2019 roku jest koordynatorem merytorycznym
w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni
– etap II”, w ramach którego doposażone zostały pracownie, organizowane są szkolenia dla studentów
i kadry dydaktycznej.
Doktor inżynier Ewa Walczak-Chajec była odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o pozwolenie
na uruchomienie kierunku Dietetyka, studia pierwszego stopnia. Była również zaangażowana w przygotowanie wniosku o pozwolenie na uruchomienie
kierunku Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia.
Uczestniczyła w licznych pracach dotyczących opracowywania sylabusów, programów kształcenia funkcjonujących oraz nowo tworzonych kierunków. Była autorem
grantów badawczych realizowanych ze środków PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Wielokrotnie promowała naukę
i Uczelnię w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dni Otwartych Drzwi
czy Legnickich Prezentacji Edukacyjnych.
W 2013 roku otrzymała Tytuł Honorowy II stopnia
„Zasłużony dla PWSZ im. Witelona w Legnicy” za szczególne zasługi dla Uczelni. W 2020 roku otrzymała Tytuł
Honorowy I stopnia „Zasłużony dla PWSZ im. Witelona
w Legnicy” za szczególne zasługi dla Uczelni. Od września 2020 roku Ewa Walczak-Chajec pełni funkcje członka
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W latach 2019 – 2020 pełniła funkcję
Prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej. Prywatnie jest miłośniczką zwierząt, gór,
sportów zimowych, malarstwa i młodzieży.

nowe władze
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Magister Renata Hołowiak
Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej

Magister Renata Hołowiak jest absolwentką
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. W roku 2003 uzyskała tytuł magistra
na kierunku pielęgniarstwo. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania
w Jednostkach Ochrony Zdrowia w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu. Pozsiada bogate doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w roku 2007 i 2014
w ramach szkoleń specjalizacyjnych uzyskała tytuł
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
i pielęgniarstwa ratunkowego.
Pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy rozpoczęła w 2009 roku,
początkowo jako instruktor, a od roku 2018 jako
asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej. Od maja 2020 roku jest Koordynatorem
Merytorycznym Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Od bieżącego roku akademickiego

pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
W ramach działalności dydaktycznej
prowadzi zajęcia na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, zarówno
w części wykładowej, jak i praktycznej
nauki zawodu. Od roku 2014 wypromowała wiele prac dyplomowych na kierunku
Pielęgniarstwo.
Oprócz działalności dydaktycznej brała
udział i pełniła funkcje w komisjach oraz
innych zespołach realizujących określone
zadania organizacyjne. Od 2011 roku
sprawowała funkcję Opiekuna Praktyk
Studenckich na kierunku Pielęgniarstwo. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
Brała udział w organizacji Studenckich
Międzyuczelnianych Olimpiad Pielęgniarskich w latach 2011 – 2013.
Magister Renata Hołowiak angażowała
się w realizację projektów dotyczących
praktyk pilotażowych jako Uczelniany
Opiekun Praktyk. Była członkiem zespołu
organizującego uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
i realizującego zadania w ramach projektu
„Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”
w oparciu o program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Brała
udział w pracach organizacyjnych na rzecz
Uczelni, w tym pomoc w dostosowaniu programów studiów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z wejściem w życie
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
w ramach projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.
Magister Renata Hołowiak jest autorem i współautorem m.in. następujących publikacji: „Well-being and
social problems of parents in rehabilitation and care
of children suffering from bronchial astma”, „Resuscytacja płynowa we wstrząsie hipowolemicznym”
czy „Rehabilitacja i postępowanie pielęgnacyjne
u dzieci z astmą oskrzelową”.
W 2018 roku otrzymała Tytuł Honorowy II stopnia „Zasłużony dla PWSZ im. Witelona w Legnicy”
za szczególne zasługi dla Uczelni, a także kilkakrotne
wyróżnienia indywidualne i zespołowe za znaczący
wkład w rozwój Uczelni.
Prywatnie lubi spędzać czas aktywnie, pasjonuje
ją ogrodnictwo.

nowe władze
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Magister Paulina Wojtaszewska
Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej
Paulina Wojtaszewska urodziła się 7 października 1987 roku w Legnicy. Ukończyła I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Legnicy w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.
Od zawsze interesował ją człowiek.
W 2009 roku ukończyła Wyższą Szkołę Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia.
Po zakończeniu studiów I stopnia podjęła pracę
jako fizjoterapeuta. W 2012 roku ukończyła studia
magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie.
W pracy zawodowej zajmuje się głównie pracą
z pacjentami pediatrycznymi oraz neurologicznymi, natomiast nie ogranicza swojej działalności
tylko do tych dziedzin. Od 2015 roku prowadzi
działalność gospodarczą – Fizjoterapia Domowa
Paulina Wojtaszewska.

Z PWSZ im. Witelona w Legnicy związana jest
od 2016 roku. Od 2018 roku pełniła funkcję
opiekuna praktyk studenckich dla kierunku Fizjoterapia. Jako opiekun uczelniany uczestniczyła
w programie praktyk pilotażowych. Zaangażowana jest w projekty realizowane w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Od 2018 roku jest opiekunem Koła Naukowego
Fizjoterapeutów, którego była współtwórcą. Wraz
z Kołem Naukowym zaangażowana była we współpracę z podmiotami zewnętrznymi, między innymi
z Amazonkami Legnickimi. Od 1 października
2020 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im.
Witelona w Legnicy.

informacje
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Funkcjonowanie Biblioteki uczelnianej
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy w trosce o bezpieczeństwo
czytelników funkcjonuje od nowego roku akademickiego zgodnie z decyzjami Rządu RP oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej.
Biblioteka w okresie epidemii zachęca czytelników
do korzystania z książek i czasopism elektronicznych
oraz licencjonowanych pełnotekstowych baz. Zasoby
cyfrowe biblioteki tworzą dwie czytelnie on-line:
Biblio ebookpoint – Multimedialna Biblioteka Cyfrowa
oraz IBUK Libra.
Ebookpoint BIBLIO to serwis działający na zasadach tradycyjnej biblioteki przeniesionej do sieci.
Jest zbiorem literatury specjalistycznej – na bieżąco uzupełniany o nowości w dniu ich wydania.
BIBLIO służy poszerzaniu kompetencji zawodowych
i zdolności technicznych, ponadto skierowane jest
do czytelników chcących zgłębiać swoje prywatne
pasje i zainteresowania poprzez dostęp do literatury.
Obecnie czytelnicy mogą korzystać z kolekcji ponad
1508 publikacji.
Serwis IBUK Libra udostępnia książki w formie
elektronicznej, między innymi z nauk medycznych,
ekonomii, nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych. Zapewnia dostęp do zbiorów publikacji
specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych.
Po zalogowaniu się na konto myIBUK, użytkownik może korzystać z narzędzi do pracy z tekstem
(m.in. zaznaczać fragmenty, tworzyć notatki, tagować,
powiązywać zagadnienia i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN). Obecnie czytelnicy
mogą korzystać z kolekcji ponad 1700 publikacji.
Biblioteka udostępnia elektroniczne licencjonowane
pełnotekstowe bazy: PROQUEST oraz bazy w ramach
WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI.

Kody PIN do czytelni internetowych oraz dane
do logowania do zasobów pełnotekstowch baz danych
dostępne są w wypożyczalni oraz wysyłane drogą elektroniczną na prośbę czytelnika. Czytelników, którzy
chcą skorzystać ze zdalnego dostępu do e-zbiorów,
prosimy o kontakt poprzez e-mail: biblioteka@pwsz.
legnica.edu.pl.
Biblioteka zaprasza do udziału w indywidualnych
lub grupowych warsztatach on-line nt. „Infobrokering
w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji

w zbiorach elektronicznych”. Czytelników, którzy chcą
skorzystać z udziału w warsztatach, prosimy o kontakt poprzez e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl.
Zachęcamy także czytelników do korzystania z Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, która udostępnia 81 328
obiektów cyfrowych. W DBC również znajduje się
kolekcja książek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Zapraszamy do korzystania z elektronicznych
wydań Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które
dostępne są na stronie www.zn.pwsz.legnica.edu.pl
w formie open access.
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazują się cyklicznie
od 2007 roku. Stanowią serię wydawniczą mającą
na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku
naukowo-badawczego. Zamieszczane w nich artykuły
naukowe odzwierciedlają kierunki badań zarówno
nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych
ośrodków naukowych i akademickich.
Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy na życzenie czytelnika sporządza i przesyła na adres mailowy
zestawienia literatury. Publikacje zawarte w zestawieniach są pomocnym źródłem dla studentów piszących prace zaliczeniowe oraz dyplomowe. Zestawienia
zawierają opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych,
czyli książek, i wydawnictw ciągłych, czyli artykułów
z czasopism.

student po godzinach

Wybrano nową
Radę Uczelnianą
Samorządu Studenckiego

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 15 października 2020 roku
wybrali nowy skład Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego. Przewodniczącą Rady Uczelnianej
Samorządu Studenckiego została Angelika Karasek.
W skład RUSS weszli: Alicja Bonifaczuk – Finanse,
rachunkowość i podatki (III rok); Dorota Chmielowska
– Pielęgniarstwo (II rok); Paulina Czapracka – Pielęgniarstwo (II rok); Anna Dyczko – Prawo (II rok);
Szymona Długosz – Zarządzanie i inżynieria produkcji
(II rok); Klaudia Gregorczyk – Zarządzanie (III rok);
Anastasia Holchevska – Fizjoterapia (III rok); Oliwier
Jędrzejczak – Informatyka (I rok); Angelika Karasek – Zarządzanie (II rok); Agnieszka Krzemińska –
Pielęgniarstwo (II rok); Gracjana Kurcewicz – Prawo
(III rok); Patryk Pazdej – Zarządzanie i inżynieria
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produkcji (III rok); Kacper Siwczyk – Zarządzanie
i inżynieria produkcji (III rok); Patrycja Smirno –
Zarządzanie (III rok); Karolina Stężycka – Pielęgniarstwo (II rok); Alicja Szerszeń – Informatyka (III rok);
Katarzyna Sztyblewska-Wolak – Pielęgniarstwo magisterskie (I rok); Hanna Tsekhanovich – Fizjoterapia
(III rok); Alina Zybura – Pielęgniarstwo (II rok);
Mateusz Żołądkowski – Zarządzanie i inżynieria produkcji (III rok).
Przedstawicielami studentów w Senacie Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
zostali: Benita Jóźwik – Logistyka i transport (II rok);
Monika Jędras – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie (I rok); Anna Ryżewska – Zarządzanie (II rok);
Aleksandra Sablik – Fizjoterapia (IV rok).

konferencje, seminaria,
sympozja
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Determinanty i bariery sukcesu
gospodarczego w regionie legnickim

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 4
listopada 2020 r. zorganizował konferencję naukową pt. „Determinanty i bariery
sukcesu gospodarczego w regionie legnickim”. Wydarzenie odbywało się pod
patronatem Rektora PWSZ im. Witelona
w Legnicy dr. hab. Andrzeja Panasiuka,
prof. PWSZ.
Sponsorami konferencji były: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A., Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., VOSS Automotive Polska Sp. z o.o., GATES, EUCO
Europejskie Centrum Odszkodowań,
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., FAURECIA.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: dr Przemysław Siudak
– przewodniczący, mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek – sekretarz, dr inż. Daniel
Medyński – dziekan Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy, mgr inż. Krzysztof Kolbusz – prodziekan Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy, dr Joanna Kenc
– Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy,

dr Paweł Jóźwiakowski – Wydział Nauk
Technicznych i Ekonomicznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Konferencja odbywała się w formule
on-line i była transmitowana poprzez
oficjalny profil Uczelni na Facebooku.
Otwarcia konferencji dokonał dr hab.
Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ – Rektor
PWSZ im. Witelona w Legnicy, natomiast obrady poprowadziła dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą.
Konferencja była podzielona na trzy
sesje. W pierwszej zatytułowanej „Polityka regionalna a warunki gospodarowania” głos zabrał dr Paweł Jóźwiakowski
z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Poruszył on temat przygotowany
wspólnie z dr Joanną Kenc pt. „Czynniki
warunkujące rozwój regionu”.
Podczas konferencji naukowej Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaprezentował
temat pt. „Intermodalny transport
pasażerki jako warunek społecznogospodarczego rozwoju subregionu
legnicko-głogowskiego”. W swoim
wystąpieniu, które odbyło się w formie
zdalnej mówił, że regionalny transport

konferencje, seminaria,
sympozja

kolejowy odgrywa wiodącą rolę w budowie intermodalnego transportu pasażerskiego, dlatego
cały czas konsekwentnie rozwijana jest sieć kolejowa na Dolnym Śląsku.
Tymoteusz Myrda zwrócił uwagę na fakt,
że w czerwcu 2019 r. uruchomione zostały przewozy na odcinku Lubin – Legnica – Wrocław, a w
grudniu przewozy na odcinku Lubin – Głogów.
Następnym krokiem jest współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nad poprawą przepustowości sieci kolejowej Legnicko-Głogowskiego
Obszaru Miedziowego (LGOM) przez budowę
drugiego toru na linii 289 pomiędzy Legnicą
a Rudną Gwizdanów oraz nad budową nowej
linii kolejowej pomiędzy Lubinem a Polkowicami
i Głogowem.
Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego
to realny projekt, który ułatwi budowę kolejowego szkieletu dla rozwoju sprawnego systemu
komunikacji publicznej dla całego województwa. Równolegle wspólnie z władzami Wrocławia
prowadzone są pracę nad Wrocławską Koleją
Aglomeracyjną. Dodatkowo w planach jest zrewitalizowanie ponad 20 linii kolejowych. Jeśli
do tej wizji dołączą też powiaty i gminy oraz
przewoźnicy, będzie można stworzyć regionalny
transport, jakiego nie będzie miał nikt inny
w kraju. Wówczas wykluczenie komunikacyjne
na Dolnym Śląsku przestanie być problemem,
za to regionalna gospodarka będzie miała mocny
napęd.
W dalszej części obrad mgr Dominika Mazur
z Voss Automotive Polska Sp. z o.o. omówiła
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„Funkcjonowanie firmy w obszarze specjalnej
strefy ekonomicznej jako metoda optymalizacji
podatkowej”, a prof. Ewa Pancer-Cybulska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawiła temat „Stymulanty i bariery współpracy
przedsiębiorców z samorządem terytorialnym”.
Podczas drugiej sesji pt. „Sukcesy gospodarcze
firm z regionu” odbyły się następujące wystąpienia: Mariusz Frąc z Firmy MaWo – „Zmiany
prawne jako determinanty innowacji produktowych firmy tworzącej systemowe rozwiązania
w obszarze rozliczania czasu pracy kierowców”,
dr Błażej Prus – prezes firmy Vitbis – „Metoda
ciągłej innowacji jako klucz do sukcesu firmy”,
Krzysztof Grygorcewicz – Firma Black Horse –
„Elastyczność reagowania na sygnały rynkowe
szansą rozwoju firmy”.
Trzecia sesja koncentrowała się na „Przeglądzie form współpracy uczelni wyższej z przedsiębiorcami”. W tej części głos zabrały: mgr Marta
Żołnierewicz – Biuro Badań i Projektów PWSZ
im. Witelona w Legnicy – „Projekty unijne realizowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy,
jako narzędzie praktycznego kształcenia studentów”, mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek – PWSZ
im. Witelona w Legnicy – „Przegląd efektów
programu Pilotażowych praktyk zawodowych”,
dr inż. Renata Gnitecka – PWSZ im. Witelona
w Legnicy – „Koncepcja kształcenia dualnego
na 5. poziomie PRK” oraz mgr Agnieszka Serek
– VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. – „Motywy
zatrudniania pracowników z Ukrainy przez firmy
LSSE”.

student po godzinach
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Bezpłatne konsultacje z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
• relacji interpersonalnych, społecznych,
• rozwoju osobistego,
• samoakceptacji, pewności siebie, asertywności,
radzenia sobie ze stresem,
• innych, ważnych dla studenta bieżących problemów związanych z nieumiejętnością odnalezienia
się w systemie nauki zdalnej lub obawą przed
trwającą pandemią.
Z konsultantami można kontaktować się mailowo
lub telefonicznie:
• Psycholog – mgr Józefa Szczepankowska
tel. 600 412 520,
e-mail:szczepankowskaj@pwsz.legnica.edu.pl
• Pedagog–socjoterapeuta – mgr Tomasz Kwoka
tel. 608 026 097,
e-mail:kwokat@pwsz.legnica.edu.pl

wydawnictwo
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Powołano nową Radę Wydawniczą
i Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych
PWSZ im. Witelona w Legnicy
Ukazało się zarządzenie nr 103/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Tym samym traci moc zarządzenie nr 58/20 Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Na mocy nowego zarządzenia powołano Radę
Wydawniczą, w składzie:
• dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – przewodniczący,
• prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – redaktor
naczelny Wydawnictwa – zastępca przewodniczącego,
• dr Monika Wierzbicka – przewodnicząca Komitetu
Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
• redaktorzy tematyczni reprezentujący dziedziny
nauki i dyscypliny naukowe:
−− dr Izabela Bernatek-Zaguła – nauki o polityce
i administracji, nauki prawne,
−− dr Zbigniew Cesarz – nauki o bezpieczeństwie,
−− dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka – językoznawstwo,
−− dr Anna Kowal-Orczykowska – pedagogika,
−− dr Jan Budka – ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości,
−− prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski – informatyka techniczna i telekomunikacyjna,
−− dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska – inżynieria
mechaniczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

−− dr Małgorzata Bujnowska – nauki medyczne,
−− dr Renata Myrna-Bekas – nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
• mgr Mirosław Szczypiorski – kierownik Działu Promocji i Wydawnictw,
• mgr Przemysław Kulon – sekretarz Wydawnictwa.
Ponadto ukazało się zarządzenie nr 104/20 Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z 19 października 2020 roku w sprawie
powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Tym samym traci moc zarządzenie nr 59/20 Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
Na podstawie nowego zarządzenia powołano Komitet
Redakcyjny Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w składzie:
• dr Monika Wierzbicka – przewodnicząca,
• prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – redaktor
naczelny Wydawnictwa,
• dr inż. Renata Gnitecka,
• dr Agnieszka Kos,
• mgr Przemysław Kulon – sekretarz Wydawnictwa.

Szczegółowe zasady funkcjonowania i zadania Rady
Wydawniczej oraz Komitetu Redakcyjnego Zeszytów
Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy zapisane
są w regulaminie Wydawnictwa Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Pełne treści
zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uczelni
oraz na stronie internetowej Wydawnictwa.

uczelnia bez barier
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Biuro Wsparcia ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób
z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia
ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Organy te podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności
naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz
poprawy warunków studiowania.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy wspiera w procesie edukacji studentów
ze szczególnymi potrzebami. Wspieramy studentów
z niepełnosprawnościami między innymi poprzez:
• likwidację barier architektonicznych na terenie
kampusu Uczelni,
• wyposażanie sal oraz Biblioteki w specjalistyczny
sprzęt ułatwiający proces kształcenia adekwatnie
do możliwości studentów,
• dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych
możliwości,
• dostosowanie do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami zajęć z wychowania fizycznego,
np. na basenie lub siłowni,
• organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć,
np. lektoratów z języków obcych,
• pomoc asystenta dla osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, który pomaga w czynnościach
związanych z procesem dydaktycznym,
• możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem,
• pomoc materialną w formie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami, które
przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie
od wysokości dochodu w rodzinie,
• udział w szkoleniach i konferencjach, również
na innych uczelniach,
• możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych
laptopa lub tabletu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapewnia osobom ze szczególnymi
potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
warunki do pełnego udziału w życiu społeczności
akademickiej, rekrutacji oraz kształceniu. Szczegółowe informacje na temat form pomocy dla studentów
znajdują się na stronie internetowej Uczelni.

??????????????
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Kursy e-learningowe opracowane w ramach projektu „Chcesz wiedzieć więcej? –
weź kurs na MOOC! Kształcenie on-line szybką i skuteczną formą zdobywania
dodatkowych kompetencji i umiejętności” dostępne!
Od 1 października 2020 r. na bezpłatnej platformie
kursów on-line https://navoica.pl/ dostępne są 3 kursy
e-learningowe opracowane przez dydaktyków PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Są to specjalistyczne kursy z zakresu:
• Architektura aplikacji internetowych opartych na framework Laravel – kurs pomoże stworzyć
dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji
webowej, odpowie na pytania: jak uniknąć puchnięcia
kontrolerów, jak reagować na zmiany w bazie danych,
jak uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania,
i jak zaznajomić się z interfejsami?
• Wirtualizacja i model chmury obliczeniowej
w zastosowaniach praktycznych – kurs prowadzi
do podniesienia kompetencji analitycznej i informatycznej w zakresie najnowszych trendów związanych
z architekturą wykorzystywaną do projektowania
i budowy współczesnych systemów informatycznych.
• Lean production – celem kursu jest przedstawienie teoretyczne aspektów koncepcji lean production,
a także praktycznego wykorzystania i zastosowania
narzędzi, technik i metod stosowanych w ramach
tej koncepcji.

Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu,
w dowolnym miejscu i całkowicie bezpłatnie. Kształcenie on-line zapewni zdobycie wiedzy i praktyki
w obszarach rokujących najszybsze zatrudnienie po
zakończeniu studiów.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu
nabycia wyższych kompetencji informatycznych
i analitycznych w zakresie zarówno projektowania,
programowania i aplikacji internetowych, jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.
Wystarczy odwiedzić stronę https://navoica.pl/,
zarejestrować się na kurs i zdobyć nową wiedzę!
„Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC!
Kształcenie on-line szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności” –
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, wartość projektu
222 330,00 zł.

napisali o nas
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Będziemy tworzyć
interdyscyplinarne kierunki
Rozmowa Grzegorza Chmielowskiego („Gazeta Wrocławska”) z dr. hab. Andrzejem
Panasiukiem, prof. PWSZ – nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
-prywatnego. W mojej pracy zawsze przeplatała
się sfera kontroli państwowej, przeszedłem drogę
od inspektora po funkcje kierownicze. Zajmowałem się
także tworzeniem przepisów prawa dotyczących tych
dziedzin. W Ministerstwie Infrastruktury dostałem
zadanie przygotowania zmian w prawie zamówień
publicznych i słynnej specustawy drogowej przed
Euro 2012. Dzięki tej ustawie można było szybciej realizować inwestycje, bo usprawniła procedurę wywłaszczania potrzebnych pod nie terenów. Odpowiadałem
też za zmiany w prawie telekomunikacyjnym, dzięki
którym możliwe było wprowadzenie w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej, z której mogą korzystać teraz
miliony osób.
Zajmował się Pan też prywatyzacją dużych firm.

Co zachęciło Pana do udziału w konkursie na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy?
Od kilku lat miałem kontakty z pracownikami legnickiej uczelni przy okazji konferencji czy wykładów
dla kadry kierowniczej dotyczących przetargów publicznych. Tą dziedziną zajmuję się naukowo, ale także
praktycznie. Lubię podejmować nowe wyzwania
i takim wyzwaniem jest dla mnie kierowanie PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Jest to kolejny etap mojej
pracy w szkolnictwie wyższym.
W Pana biografii zawodowej są dwa nurty: jeden
to administracja, a drugi akademicki.
Skończyłem studia historyczne i prawnicze.
Od początku pracy zawodowej zajmuję się tematyką
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-

Tak, moim zadaniem było komercjalizowanie Poczty
Polskiej, wówczas największego w kraju przedsiębiorstwa, gdzie działało kilkadziesiąt związków zawodowych. To było ciekawe doświadczenie, bo trzeba było
się ze wszystkimi porozumieć, a trudno pogodzić tak
wiele różnych interesów. Przygotowywałem do prywatyzacji spółkę PKP TK Telekom, która miała dużą
sieć telekomunikacyjną i świadczyła usługi nie tylko
dla kolei, ale też dla biznesu. W PKP S.A. zajmowałem
się kwestiami prawnymi, związanymi ze spółkami-córkami i prowadziłem parę dużych projektów z inwestorami prywatnymi. Partnerstwo publiczno-prywatne
(PPP) było wtedy niezbyt popularne – śmiano się
nawet, że trzeba dopisać czwarte „P”, czyli prokuraturę. Jednak przeprowadziłem i zakończyłem w tym
systemie projekt wartości miliarda złotych, jakim
była budowa nowoczesnego dworca PKP wraz z centrum komercyjnym w Katowicach. Pamiętam, że były
tam niesamowite historie, komplikujące realizację
tej inwestycji. Na przykład działka o powierzchni
ok. 144 m2, do której roszczenie zgłosiła przedwojenne
spółka produkująca bicykle… W końcu i tę przeszkodę
pokonaliśmy. Nie wszystko jednak poszło tak dobrze.
W Warszawie były plany budowy Dworca Zachodniego
na Euro 2012, no i nie zdążyliśmy. Powstał parę lat
później. Wszystko przez to, że w mediach ukazał się
krótki news, że na terenie inwestycji jest prawdopodobieństwo występowania szczątków ofiar z II wojny
światowej. Nikt nie podjął ryzyka, by forsować budowę
bez przeprowadzenia dokładnych badań.
Drugi nurt Pana zawodowego życia to praca akademicka.
Obroniłem pracę doktorską na temat koncesji
i kontyngentów na Uniwersytecie w Białymstoku.

napisali o nas
Potem zająłem się dydaktyką. Pracując w Urzędzie
Zamówień Publicznych, prowadziłem szkolenia, często
wyjeżdżaliśmy na konferencje, żeby promować nowe
zasady gospodarowania środkami publicznymi. I tak
to polubiłem, że nawiązałem współpracę ze Szkołą
Główną Handlową w Warszawie, gdzie do dziś prowadzę wykłady na temat zamówień publicznych.
W swoim dorobku naukowym mam wiele publikacji
książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.
Jaka ma być PWSZ po Pana kadencji, czyli
za cztery lata?
Legnicka uczelnia wywarła na mnie bardzo
pozytywne wrażenie. Szczególnie baza dydaktyczna
wydziałów, np. Nauk Technicznych i Ekonomicznych
czy Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Niejedna
politechnika w kraju nie ma tak dobrze wyposażonych
pracowni i laboratoriów. Na wysokim poziomie funkcjonują czytelnie i biblioteka. Jest to piękny kampus.
Poznałem tu bardzo zgrany zespół. To bardzo dobre
podstawy, bo człowiek sam niczego nie osiągnie bez
zespołu, z którym realizować może dalsze plany. Chcę,
żeby ten zespół był tak zgrany przez kolejne lata.
Szkoła wyższa musi się wciąż rozwijać, nadążać za nauką, odpowiadać na potrzeby gospodarki,
przemysłu...
Widzę tu potencjał związany z realizacją przyszłych projektów badawczych. Będziemy ubiegać
się o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z innych ośrodków. PWSZ już pozyskuje
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znaczne środki europejskie i to będziemy kontynuować. Chcemy również tworzyć – w oparciu o zaplecze
naukowo-dydaktyczne Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych – Instytut Innowacyjno-Technologiczny. Tam właśnie chcemy angażować studentów
do realizacji projektów, a potem je komercjalizować,
sprzedając np. zakładom działającym w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rozpoczęliśmy przygotowania do osiągnięcia 0-emisyjności naszej uczelni.
Już teraz mamy farmę fotowoltaiczną, na bazie zielonej energii chcemy produkować wodór i wynaleźć
mieszalnik, by wykorzystać go na potrzeby naszej
sieci energetycznej. Dzięki tym działaniom studenci
będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę zawodową
np. z zakresu energetyki i zostaną lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Na pewno chcę doprowadzić do współpracy wydziałów i tworzenia kierunków
interdyscyplinarnych – łączących nauki techniczne,
humanistyczne, medyczne, co poszerzy ofertę edukacyjną dla studentów. Będziemy przede wszystkim
koncentrowali się na badaniach i innowacyjnych projektach podkreślając ich aspekt naukowy, bo przecież
bez własnego wkładu naukowego nie można starać
się o granty. A takie ukierunkowanie rozwoju uczelni
będzie krokiem, by w przyszłości PWSZ im. Witelona
w Legnicy stała się uczelnią akademicką.
Zamieszkał Pan w Legnicy?
W Legnicy przebywam tak długo, jak wymaga tego
pełnienie funkcji rektora i praca w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślności.

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, prowadzi
też wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim..
Andrzej Panasiuk ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 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 w Białymstoku 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”, oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.
W swoim dorobku naukowym Andrzej Panasiuk ma wiele publikacji książkowych 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 publiczno-prywatne.
Źródło: „Gazeta Wrocławska” z 13 listopada 2020 r.
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Zapisz się na bezpłatne kursy on-line
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych!
Na stronie www.navoica.pl dostępna jest oferta
bezpłatnych kursów organizowanych przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Kursy e-learningowe zostały opracowane w ramach
projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC!
Kształcenie on-line szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności”.
Kursy przeznaczone są dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu
nabycia wyższych kompetencji informatycznych
i analitycznych w zakresie zarówno projektowania,
programowania i aplikacji internetowych, jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.
Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu,
w dowolnym miejscu i oraz całkowicie bezpłatnie.
Kształcenie on-line zapewni zdobycie wiedzy i praktyki w obszarach rokujących najszybsze zatrudnienie
po zakończeniu studiów.
Żeby zapisać się na kurs wystarczy założyć konto
i zarejestrować się poprzez stronę na wybrany kurs.
Navoica.pl to polska platforma z kursami typu
MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla
każdego zarejestrowanego użytkownika.
Do wyboru są trzy kursy:
• Lean production – kurs wprowadza w tematykę
zarządzania za pomocą technik lean management,
prowadzący – dr Magdalena Dąbrowska,
• Wirtualizacja i cloud computing w zastosowaniach praktycznych – kurs wprowadza w tematykę
przetwarzania danych z wykorzystaniem wirtualizacji i rozwiązań chmurowych, prowadzący –
mgr inż. Piotr Nadybski,

• Architektura aplikacji internetowych opartych
o framework Laravel – kurs wprowadza w tematykę wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem frameworka Laravel, prowadzący – mgr inż.
Krzysztof Rewak.

Lean production
Opis kursu
Współczesne przedsiębiorstwa działające na rynkach obfitujących w silną konkurencję dążą do osiągnięcia przewagi nie tylko poprzez cenę czy poziom
obsługi klienta, ale stawianie na oszczędność i podniesienie kreatywności i innowacyjności. Odchudzone
podejście do produkcji, czy szerzej zarządzania, dzisiaj
to już nie tylko moda, lecz bardzo często konieczność. W przedsiębiorstwach wdrażających koncepcję
lean production istnieje świadomość jej złożoności,
mnogości wykorzystywanych narzędzi i metod oraz
ograniczonej wiedzy na ten temat, co wynika bardzo
często z braku uwzględnienia tej problematyki w programach nauczania. Obecnie osoby potrafiące zastosować w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw
narzędzia i metody wykorzystywane w koncepcji lean
są doskonałym „motorem” do poszukiwania oszczędności, stymulowania rozwoju i innowacyjności oraz
zwiększenia wydajności procesów i podniesienia ergonomii pracy.
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Wymagania wstępne
Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności osób,
które chcą nabyć, ugruntować lub pogłębić wiedzę
z zakresu koncepcji lean production oraz nabyć umiejętności zastosowania metod, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach tej koncepcji.
Cele kursu
• nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu podstaw systemów,
• nauczysz się podstawowych rodzajów procesów
i zależności między nimi,
• poznasz istotę koncepcji lean management,
• zrozumiesz różnicę w podejściu do tradycyjnego
i odchudzonego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,
• nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu lean
management,
• poznasz założenia, zasady, reguły, wady i zalety
implementacji tej koncepcji,
• nauczysz się diagnozować źródła marnotrawstwa,
• poznasz cel i metodologię zastosowania metod,
technik i narzędzi lean production,
• nauczysz się stosować narzędzia, metody i techniki
lean production,
• nauczysz się dokonywać diagnozy, analizy i oceny
procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi
lean production,
• poznasz podstawowe pojęcia i klasyfikację innowacji,
• zrozumiesz możliwość zastosowania wybranych
narzędzi w odniesieniu do rodzaju innowacji i źródeł marnotrawstwa,
• nauczysz się wskazać wymierne korzyści płynące
z praktycznych aspektów zastosowania metod,
technik i narzędzi lean production.
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Poruszane zagadnienia
Poszczególne moduły zawierają zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia oraz case study. Moduły zakończone
są pytaniami kontrolnymi sprawdzającymi stopień
opanowania materiału, ćwiczeniami do samodzielnego
wykonania i przemyślenia lub tematami do dyskusji
umożliwiające pracę w grupie, wymianę poglądów
i spostrzeżeń.
Warunki zaliczenia
Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod
koniec każdego rozdziału oraz egzamin końcowy.
Pięć testów ma taką samą wagę punktową jak egzamin. Kurs zostaje zaliczony przy 60% poprawnych
odpowiedzi.
Kadra kursu
Doktor Magdalena Dąbrowska – kierownik Zakładu
Inżynierii Produkcji i Logistyki Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Promotor prac
dyplomowych z zakresu logistyki produkcji, nowoczesnych koncepcji zarządzania w logistyce, logistyki
zaopatrzenia, procesów magazynowych, procesów
transportowych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów organizacji procesów
logistycznych. Jej pasją jest zwiedzania zamków,
twierdz, miast podziemnych. Wolny czas spędza blisko natury, wśród wodospadów, wąwozów, jaskiń.

ciąg dalszy na str. 24
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Wirtualizacja i cloud computing
w zastosowaniach praktycznych
Adresaci kursu
Kurs przeznaczony jest w szczególności dla studentów ostatnich lat kierunku Informatyka lub pokrewnych oraz innych osób chcących zdobyć podstawową
wiedzę na temat technologi wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych.
Wymagania wstępne
Wykonanie niektórych zadań praktycznych wymaga
umiejętności podstawowego administrowania wybranymi systemami operacyjnymi (np. instalacja systemu
Windows lub Linux, konfiguracja interfejsów sieciowych itp.)
Cele kursu
• przedstawienie istoty współczesnych systemów
informatycznych, ich roli w biznesie i życiu
codziennym,
• omówienie stosowanych w dniu dzisiejszym architektur systemów informatycznych,
• wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji i przetwarzania
w chmurach obliczeniowych,
• omówienie problematyki wirtualizacji, przegląd
dostępnych technologii oraz szczegółowe omówienie wybranych, wraz z przykładami zastosowań
i zadaniami do wykonania przez uczestnika kursu,
• implementacja wybranych usług w powszechnie
dostępnym środowisku,
• strategia wdrożenia i migracji do chmury obliczeniowej,
• problematyka bezpieczeństwa w modelu chmurowym.
Efekty kształcenia
• uczestnik kursu pozna aktualnie stosowane architektury oraz najważniejsze komponenty współczes-

•

nych systemów informatycznych i będzie rozumiał
ich rolę i znaczenie,
uczestnik kursu pozna pojęcia wirtualizacji
i chmury obliczeniowej, będzie potrafił wyjaśnić
ich działanie,
uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia
w zakresie wirtualizacji oraz będzie umiał wdrożyć
wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie,
uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia
w zakresie przetwarzania w publicznej chmurze
obliczeniowej oraz będzie umiał wdrożyć wybrane
rozwiązania w podstawowym zakresie (uruchomienie maszyny wirtualnej z wybranym systemem
operacyjnym, uruchomienie serwera VPS, uruchomienie aplikacji webowej),
uczestnik kursu będzie znał i potrafił wskazać najważniejsze zagrożenia związane z przetwarzaniem
w chmurach obliczeniowych, wraz z ich konsekwencjami i metodami ich minimalizacji,
uczestnik kursu będzie znał etapy procesu migracji
do środowiska chmurowego oraz potrafił sporządzić listę kontrolną dla strategii migracji, a także
dokonać porównania ofert dostawców według określonej listy kryteriów.
Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie uczestnik musi rozwiązać wszystkie testy po każdym z modułów oraz test
końcowy na poziomie powyżej 60%. Wynik końcowy
liczony jest jako średnia ważona średni wynik modułowy * 50% + wynik końcowy * 50%.
Kadra kursu
Magister inż. Piotr Nadybski – absolwent kierunku
Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy oraz Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
administrowania sieciami komputerowymi, projektowania i wdrażania systemów informatycznych.
Od 2009 roku instruktor Cisco Networking Academy, gdzie m.in. uzyskał wyróżnienie Expert Level
Instructor Excellence. Prowadzi zajęcia dydaktyczne
dotyczące sieci komputerowych, administrowania
systemami operacyjnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Autor kilkunastu
publikacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa
informatycznego. Zajmuje się również problematyką
szeregowania zadań oraz efektywnego wykorzystania
zasobów w środowiskach do wirtualizacji.
Architektura aplikacji
internetowych opartych
na framework Laravel
Opis kursu
Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem
i wdrażaniem aplikacji internetowych opartych na fra-
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mework Laravel. Celem kursu jest przedstawienie,
w jaki sposób stworzyć dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej. Jak nie dopuścić
do puchnięcia kontrolerów, jak sprytnie reagować
na zmiany w bazie danych, jak uelastycznić aplikację
w celu łatwego testowania i jak przede wszystkim
zaprzyjaźnić się z interfejsami?

Wymagania wstępne
Od kursantów wymagana jest znajomość podstaw
programowania obiektowego i języka znaczników
HTML oraz umiejętność czytania dokumentacji i znajdowania potrzebnych informacji w internecie. Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana, lecz
z pewnością ułatwi pracę.

Efekty kształcenia
Absolwent kursu będzie:
• znał sposób przepływu zapytania w aplikacjach
programowanych w PHP,
• znał rodzaje metod i kody odpowiedzi HTTP,
• znał sposoby komunikacji aplikacji internetowej
z bazą danych,
• znał niektóre wzorce projektowe i architektoniczne,
• potrafił wykorzystać system zarządzania pakietami
do utworzenia nowego projektu aplikacji webowej,
• potrafił zaprojektować routing zależny od uprawnień użytkownika,
• potrafił stworzyć podstawowy interfejs graficzny
aplikacji internetowej,
• potrafił przedstawić i zmieniać dane z bazy danych,
• potrafił przetestować kod.

Warunki zaliczenia
Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod
koniec każdego rozdziału oraz testem egzaminującym
na koniec kursu.

Kadra kursu
Magister inż. Krzysztof Rewak – absolwent
kierunku Automatyka i robotyka ze specjalnością
Technologie informacyjne w systemach automatyki
na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Od 2014 roku pracuje jako programista aplikacji
internetowych, gdzie pracował z systemami napisanymi w językach PHP, Python i C#. Obecnie kierownik zespołu programistów w firmie typu software
house. Od 2017 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy; do treści kursów należą między
innymi programowanie obiektowe oraz autorskie
kursy z projektowania i programowania systemów
internetowych oraz zaawansowanych metod programowania.
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Noc Bibliotek w Bibliotece
PWSZ im. Witelona w Legnicy
W tym roku Biblioteka Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się
10 października. Noc Bibliotek to wielkie
święto bibliotek i czytania – ogólnopolska
akcja zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych
i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla
osób w każdym wieku. Tegoroczne, szóste
wydanie akcji odbyło się pod hasłem „Klimat
na czytanie”.

Klimat na czytanie to dobry czas na czytanie książek w momencie, kiedy mamy
ograniczony dostęp do innych form kultury
i rozrywki. Klimat na czytanie to także wypożyczanie i dzielenie się książkami, wiedzą,
umiejętnościami w przyjaznej przestrzeni
wspólnej, jaką jest biblioteka. Pod tym hasłem
kryje się również dbanie o dobrostan ludzi
i planety oraz ochrona klimatu.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowała wystawę książek i czasopism
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o szeroko pojętej tematyce ekologicznej.
Na wystawie znalazły się książki i czasopisma obejmujące między innymi zagadnienia
z dziedziny ochrony środowiska, ekologii,
biochemii, niekonwencjonalnych źródeł energii, dietetyki, zdrowego stylu życia.
Czytelnicy mogli się zapoznać z uwolnionym przez wydawnictwo Mamania na tę okazję rozdziałem książki „Witamina N” Richarda
Louva – o zasadniczej roli bibliotek w tworzeniu społeczności obfitujących w naturę.
„Witamina N” jest jedynym w swoim rodzaju
praktycznym przewodnikiem dla wszystkich
tych, którzy szukają pomysłów na przywrócenie dzieciom możliwości nieskrępowanego
kontaktu z przyrodą.
Podczas domowych projekcji czytelnicy
obejrzeli film „Jakub, Mimmi i gadające psy”
(2019) – opartą na książce łotewskiej pisarki
Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce), koprodukcję łotewsko-polską w reżyserii Edmundsa Jansonsa
(Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi). Jest to
film o budowaniu porozumienia, zachęcająca
do wspólnego działania w trosce o najbliższe
otoczenie i przyrodę.
12 października w ramach wydarzeń związanych z Nocą Bibliotek w Czytelni Naukowej nr 1 i jednocześnie w formie on-line
odbyły się konwersacje „Czytanie chemii”,
podczas których mgr Katarzyna Zabłotna,
pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, opowiedziała
o zastosowaniach wiedzy z zakresu chemii
w życiu codziennym. Dowiedzieliśmy się między innymi: jak czytać etykiety produktów
spożywczych i kosmetyków, jakich substancji zawartych w składzie się wystrzegać,
jak można produkty używane na co dzień,
a groźne dla środowiska, zastąpić ich naturalnymi odpowiednikami.
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Wystawy o PWSZ im. Witelona
w Legnicy
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy można oglądać
dwie wystawy poświęcone działalności uczelni.
Pierwszą wystawę można obejrzeć w budynku C. Składa się ona z 10 dwustronnych sztalug, które na 20 planszach prezentują najważniejsze wydarzenia z dziejów
Uczelni oraz jej wkład w budowę ośrodka akademickiego w Legnicy.
Na wystawie zaprezentowano wydarzenia naukowe, sportowe, kulturalne odbywające się w PWSZ im. Witelona w Legnicy, które mają na celu przybliżenie działalności naszej Uczelni, nie tylko jako instytucji kształcącej specjalistów z różnych
branż, ale również oddziałującej na region i jego mieszkańców.
Z kolei drugą wystawę można zwiedzać w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym
naszej Uczelni – budynek E. Na kilkunastu fotogramach prezentuje ona osiągnięcia
Uczelni od momentu powstania po czasy obecne.
Na wystawach zaprezentowano 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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Realizacja zajęć dydaktycznych w roku
akademickim 2020/2021
Ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835) Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy zarządził, że:
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych są realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez dziekana wydziału,
który podejmuje decyzje o liczbie zajęć realizowanych w formie zdalnej i stacjonarnej.
Na studiach podyplomowych zajęcia realizowane
są zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym
przez kierowników studiów i zatwierdzonym przez
dziekana wydziału.
Decyzje w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku oraz na innych formach kształcenia podejmie
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Zawiesza się wszystkie wydarzenia kulturalne,
sportowe i naukowe prowadzone w formie stacjonarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Zarządzeniu zastosowanie mają postanowienia
Zarządzenia nr 95/20 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
16 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19.
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Studenci
PWSZ im. Witelona w Legnicy
z Nagrodami
Santander Universidades

Już po raz drugi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Santander Universidades zorganizowały konkurs mający na celu wyłonienie
laureatów Nagrody Santander Universidades.
Tym razem, ze względu na trwającą pandemię
spotkanie z laureatami nagród odbyło sie on-line. W
siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy wzięli w nim udział Rektor dr
hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ, dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą, mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza
oraz mgr Aneta Liczko – Kierownik Centrum Ksztacenia Ustawicznego. Santander Bank reprezentowali
Wojciech Leśniewski – Dyrektor Santander Universidades w Polsce i Kamil Kędzierski – ekspert ds.
rozwoju biznesu Santander Universidades. Zdalnie
dołączyli do nich triumfatorzy konkursu.
Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona
w Legnicy mamy przyjemność współpracować już od
3 lat. Przez ten czas zorganizowaliśmy wspólnie wiele
inicjatyw dla studentów, kilkakrotnie też nagrodziliśmy
tych najwybitniejszych stypendiami. Mamy nadzieję,
że dalsza współpraca będzie równie satysfakcjonująca
jak w poprzednich latach – powiedział Dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.
Celem konkursu było wyróżnienie osób działających
aktywnie na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego.

O stypendium ubiegać się mogli wszyscy studenci
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od kierunku
i trybu studiów. Pula nagród w konkursie wynosiła
14 500 zł, w tym dla:
−− studenta, który zajął pierwsze miejsce na liście
rankingowej – w wysokości 4000 zł,
−− sześciu kolejnych studentów z listy – w wysokości
1500 zł każda,
−− studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności, który zajął najwyższą pozycję na liście rankingowej –
w wysokości 1500 zł.

nagrody i osiągnięcia
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Zgodnie z przyjętym regulaminem przyznawania
nagród, studenci mogli uzyskać punkty rankingowe za:
−− udział w wymianie międzynarodowej w ramach
programu „Erasmus+”,
−− czynny udział w konferencjach naukowych i badawczych (publikacja, referat, pomoc przy organizacji konferencji itp.),
−− udział w warsztatach rozwoju osobistego Biura Karier,
−− zaangażowanie
w
inicjatywy
organizowane
na Uczelni (aktywny udział w pracach Samorządu Studenckiego, w organizacjach studenckich
(np. koła naukowe, AZS), oraz innych (np. Dni
Otwarte, Juwenalia, Wampiriada, WOŚP, praca
na rzecz wydziału itp.),
−− osiągnięcia w nauce (średnia ocen),
−− działalność pozauczelniana na rzecz społeczności
lokalnej (aktywny udział w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, wolontariat, itp.)
Na początku listopada br. Komisja konkursowa
w składzie: dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Aneta
Liczko – Kierownik Centrum Ksztacenia Ustawicznego, Ewa Karlińska – doradca zawodowy Biura
Karier, dokonując oceny realizowanych przedsięwzięć oraz indywidualnych osiągnięć uzyskanych
przez studentów w okresie od 1 października 2019 r.
do 30 września 2020 r., przyznała nagrody następującym osobom:
• Alicja Ambroszkiewicz – Fizjoterapia,
• Agnieszka Bober – Bezpieczeństwo wewnętrzne,

•
•
•
•
•
•

Karolina Krakowska – Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Hanna Langier – Pielegniarstwo,
Natalia Poręba – Dietetyka,
Aleksandra Sablik – Fizjoterapia,
Joanna Sulwińska – Dietetyka,
Tomasz Woźnica – Prawo.

Komisja wyróżniła studentów, którzy posiadają
niezwykłe pasje i osiągnięcia, jak również rozwijają
swoje zainteresowania, wykazują się aktywną i znaczącą działalnością społeczną oraz osiągają indywidualne sukcesy w zakresie działalności kulturalnej
i naukowej.
Wyróżnienia mają na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej aktywnych studentów.
Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Jest
to największy program wspierający szkolnictwo
wyższe finansowany przez prywatną firmę. Tylko
w 2018 r. przyznaliśmy na świecie 73 741 stypendiów i grantów, a ponad 360  000 stypendiów
od 2005  r. Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. Witelona w Legnicy współpracuje od 2017 roku.
Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się:
−− na stronie http://www.santanderuniversidades.pl
−− na FB: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska
−− w naszych placówkach na wybranych uczelniach.

ze sportowych aren
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Nasi studenci najlepsi
na Mistrzostwach Polski w Taekwon-do
Ciechanów 2020
Świetny występ na XXIX Mistrzostwach Polski Juniorów w Ciechanowie, które odbywały się w dniach 16 –18 października 2020 r. zaliczyła
zawodniczka Legnickiego Klubu Taekwon-do Monika Kowalczyk. Legniczanka drugi rok z rzędu wybrana została najlepszą zawodniczką turnieju,
zgarniając łącznie cztery medale w tegorocznych mistrzostw. Kowalczyk
okazała się najlepsza w konkurencji walk do 65 kg oraz w testach siły,
natomiast w układach i technikach specjalnych stanęła na najniższym
stopniu podium.
Medale w Ciechanowie dla Legnickiego Klubu Taekwon-do wywalczyli
również Kamila Kolanowska oraz Marcin Blicharski.
Kamila Kolanowska zdobyła złoto w walkach powyżej 75 kg młodzieżowców oraz walkach powyżej 75 kg seniorek, a także brązowy medal
w testach siły młodzieżowców. Kamila Kolanowska to studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest studentką III
roku Fizjoterapii oraz II roku kierunku Coaching zdrowego stylu życia.
Z kolei Marcin Blicharski zdobył brązowy medal w walkach do 78 kg
seniorów. Marcin Blicharski jest również studentem Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w której studiuje na II roku
na kierunku Coaching zdrowego stylu życia.
W zawodach w Ciechanowie wystartowało łącznie 338 juniorów, młodzieżowców i seniorów. Legnicki Klub Taekwon-do ostatecznie zakończył
udział na czwartym miejscu w klasyfikacji medalowej juniorów w gronie
39 klubów.
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Promocja

rodzinna
atmosfera
indywidualne
przygotowanie
do matury!!!
atrakcyjny
system
stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

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

akademicki
humANISTYCZNY
ARTYSTYCZNY
LINGWISTYCZNY
MATEMATYCZNY
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
PRZYRODNICZY
INŻYNIERSKI
INFORMATYCZNY
MeDYCZNY
PRAWNICZY
ARCHITEKTONICZNY
DZIENNIKARSKI

nowości wydawnicze
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Zarządzanie współczesną szkołą
Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka
pt. „Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty
teoretyczno-praktyczne”. Jest to praca autorstwa dra
Marka Kazimierowicza, Kierownika Zakładu Pedagogiki
na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
W niniejszej publikacji podjęto próbę omówienia
wybranych problemów z zakresu organizacji i zarządzania współczesną szkołą poprzez ukazanie ich teoretycznych i praktycznych aspektów. Jej treść powstała
na bazie przemyśleń i doświadczeń zawodowych autora,
jak również z wykorzystaniem opinii wielu znanych
i cenionych teoretyków i praktyków zajmujących się
tematyką zarządzania oświatą. Całość opracowania składa
się z siedmiu wzajemnie uzupełniających się części.
Rozdział pierwszy „Prawo i jego znaczenie w procesie
zarządzania szkołą” prezentuje zagadnienia z zakresu elementów prawa, które powinien znać i stosować w swojej
działalności zawodowej każdy dyrektor.
W rozdziale drugim „Podstawy procesu zarządzania
szkołą” zaprezentowane zostały treści odnoszące się
do funkcji procesu zarządzania, w których omówiono
praktyczne zastosowanie planowania, organizowania,
motywowania i kontroli w działalności zawodowej dyrektora.
Rozdział trzeci „Efektywna komunikacja w zarządzaniu szkołą” poświęcono problematyce szeroko
rozumianemu komunikowaniu szkolnemu. Zaprezentowane zostały treści odnoszące się do istoty procesu
komunikowania się oraz informacje dotyczące komunikacji wewnętrznej w szkole, jak również opisane
zostały zagadnienia odnoszące się do przestrzeni
interpersonalnej (dystansu interakcji) w komunikowaniu szkolnym.
W rozdziale czwartym „Zarządzanie zasobami
ludzkimi w szkole” czytelnik ma możliwość poznać
istotę procesu zarządzania personelem.
Piąty rozdział „Nadzór pedagogiczny w zarządzaniu szkołą” poświęcony został problematyce odnoszącej się do form sprawowanego przez dyrektora
nadzoru pedagogicznego.
W rozdziale szóstym „Marketing edukacyjny
w zarządzaniu szkołą” – czytelnik ma możliwość
zapoznać się z zasadami budowania szkolnej strategii marketingowej, która niezbędna jest każdej
placówce poważnie myślącej o kreowaniu własnej
marki w środowisku lokalnym i oświatowym.
Publikację zamyka „Refleksja końcowa”, w której
autor podejmuje rozważania na temat jakości pracy
szkoły będącej pochodną efektywnego zarządzania.
Książka w głównej mierze adresowana jest
do dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli
oraz osób, które w przyszłości zamierzają kierować
szkołą (przedszkolem). Publikacja może stanowić
ciekawą lekturę dla pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących
odpowiedzialnych za oświatę samorządową, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
oświatą, studentów pedagogiki oraz tych wszystkich
osób, które chcą poznać problematykę zarządzania
współczesną szkołą w wybranych jej obszarach.

Doktor Marek Kazimierowicz – pedagog, doktor
nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Pedagogiki
oraz Kierownik Studiów Podyplomowych „Organizacja
i Zarządzanie Oświatą” w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania szkoły (zarządzania szkołą) i nauczyciela
w kontekście przemian edukacyjnych. Autor książki
z dziedziny pedeutologii pt. „Nauczyciel współczesnej
szkoły. Szanse i zagrożenia” (Legnica 2016) oraz licznych artykułów w czasopismach społeczno-pedagogicznych oraz artykułów w wydawnictwach zwartych. Jest
wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Twórczych.
Od 1988 roku związany z oświatą publiczną (szkoła
podstawowa, gimnazjum, technikum) jako nauczyciel
informatyki, techniki oraz rysunku technicznego. Posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego oraz drugi stopień
specjalizacji zawodowej. Ukończył studia podyplomowe
w zakresie: Menedżerskiego Zarządzania Placówką Edukacyjną, Nadzoru Pedagogicznego, Zastosowania Technik
Komputerowych. Pełnił funkcję wicekuratora oświaty,
dyrektora delegatury kuratorium oświaty, wicedyrektora
gimnazjum.
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Dołącz do nas
Zastanawiasz się, jaki będzie nadchodzący rok?
Nie chcesz spędzać czasu tylko przed ekranem? Jesteś
otwarty na wyzwania i szukasz nowej przygody? Jeśli
tak, to czekamy na Ciebie.

Kim jesteśmy?

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku
Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, czyli organizacją studencką,
zajmującą się sportem akademickim. Oprócz zrzeszania sportowców naszej uczelni zajmujemy się organizacją różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla
wszystkich studentów.
Kogo szukamy ?
Wszystkich chętnych do działania! Aby do nas
dołączyć, w Twoich żyłach nie musi płynąć sportowa krew! Wystarczy, że czujesz ducha sportu, jesteś
pozytywną osobą, otwartą na pracę z ludźmi i nowe
kontakty! Będziesz miał szansę dołączyć do dynamicznie rozwijającego się zespołu! Z nami nie ma nudy!
Gwarantujemy niezapomniane chwile łączące naukę
i zabawę! Bo tutaj rządzi: Atmosfera! Zabawa! Sport!
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza studentów do członkostwa, a z chwilą przywrócenia zajęć
sportowych na Uczelni na treningi przygotowujące
do cyklu zawodów Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej oraz Akademickich Mistrzostw Polski 2020/21.
Więcej na temat działalności Akademickiego
Związku Sportowego na Uczelni dowiesz się z oficjalnego profilu na Facebooku – AZS PWSZ Legnica
https://www.facebook.com/azspwszlegnica.
Przypominamy, że od początku roku akademickiego
2020/21 legitymację AZS przedłużamy wyłącznie
on-line. Wszystkie informacje i formularz potrzebny
do przedłużenia legitymacji znajdziecie na stronie:
https://azs.sorga.pl/.

