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co za nami4
12 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-

dowej im. Witelona w Legnicy odbywał się pierwszy 
etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej. Pierwszy etap polegał 
na napisaniu testu jednokrotnego wyboru.

3 –16 marca – w Akademickim Liceum Ogólno-
kształcącym, działającym przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, trwały 
próbne matury. Uczniowie zmierzyli się między innymi 
z takimi przedmiotami jak język polski, matematyka, 
język obcy. 

20 marca – zakończono przyjmowanie zgłoszeń 
od studentów naszej Uczelni zainteresowanych przy-
stąpieniem do czwartej edycji Legii Akademickiej.

23 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbywał się drugi 
etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej. Drugi etap polegał na opisie 
procesu pielęgnowania.

24 marca – w Zespole Szkół im. Narodów Zjedno-
czonej Europy w Polkowicach w formule on-line odby-
wały się „Targi Uczelni Wyższych”. Przedstawiciele 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy brali udział w tym wydarzeniu, prezentując 
młodzieży podczas wideokonferencji ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2021/2022.

31 marca – minął termin składania wniosków 
przez studentów na wyjazd na 2- lub 3-miesięczną 
praktykę zagraniczną studencką lub absolwencką 
w okresie od czerwca do września w roku akade-
mickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ 
i PO WER.

31 marca – minął termin składania wniosków 
przez studentów na wyjazd na studia w semestrze 
zimowym i/lub letnim za granicę w roku akademickim 
2021/2022 w ramach programu Erasmus+ i PO WER. 
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1– 5 kwietnia – na Uczelni trwać będzie przerwa 
świąteczna.

13 kwietnia – w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpocznie się 
Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi 2021. Każdy, kto 
zechce odwiedzić naszą stronę, będzie mógł przejść 

wirtualny spacer po kampusie naszej Uczelni. Zaj-
rzeć do sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni 
i laboratoriów oraz zobaczyć, jak wykorzystywana 
jest uczelniana baza. Można będzie także szczegó-
łowo zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok aka-
demicki 2021/2022, zasadami rekrutacji na studia 
oraz specjalną ofertą dla naszych studentów. 



6 nowe władze

Doktor Karol Rusin został powołany na stanowisko 
Prorektora ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Swoją kadencję 
rozpoczął 1 marca 2021 roku. 

Doktor Karol Rusin jest absolwentem Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, doktorem nauk prawnych i członkiem Izby 
Adwokackiej we Wrocławiu.

Studia doktoranckie odbywał pod opieką naukową 
prof. dra hab. Jana Bocia. Swoje zainteresowania 
naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem samorządów zawodowych, prawa 
gospodarczego oraz prawa finansowego. Uczestniczył 
i współorganizował wiele konferencji naukowych. Jako 
nauczyciel akademicki prowadził wykłady dla studen-
tów WSZ „Edukacja” we Wrocławiu i SWPS Uniwer-
sytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Absolwent jednego z najlepszych programów 
Executive Master of Business Administration, który 
ukończył z wyróżnieniem Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego za najlepszy projekt doradczy. Ukoń-
czył również certyfikowany kurs Business Coaching 
Diploma organizowany przez PwC oraz studia Master 
of Laws (LL.M.). 

Autor licznych publikacji i komentarzy eksperckich 
o tematyce prawnej w Pulsie Biznesu, Dzienniku 
Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej. 

Równolegle ze studiami doktoranckimi odbywał 

Doktor Karol Rusin 
Prorektorem ds. Rozwoju

aplikację adwokacką, współpracując z renomowanymi 
wrocławskimi kancelariami adwokackimi. W ramach 
swojej aktywności zawodowej prowadzi stałą obsługę 
prawną podmiotów polskich i zagranicznych, w tym 
z siedzibą na terenie ziemi legnickiej. Specjalizuje się 
w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa 
spółek, prawa cywilnego oraz prawa podatkowego. 
W ramach praktyki zajmuje się m.in. obsługą przed-

siębiorstw z branży energetycznej, górniczej, FMCG, 
IT, FinTech, ochrony zdrowia. 

Aktywnie zaangażowany w prace Okręgowej Rady 
Adwokackiej we Wrocławiu, w której pełni funkcję 
Zastępcy Członka Okręgowej Rady Adwokackiej. Jest 
wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwoka-
ckich. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Doktor Karol Rusin przywiązuje szczególną wagę 
do praktycznego kształcenia studentów, konieczno-
ści rozwoju oferty edukacyjnej – w tym kształcenia 
podyplomowego, a także współpracy z otoczeniem 
biznesowym. Według niego przewagą konkurencyjną 
absolwentów naszej Uczelni jest ich praktyczne przy-
gotowanie do pracy zawodowej umożliwiające wejście 
na rynek pracy już w trakcie studiów, a to m.in. dzięki 
programom praktyk zawodowych, świetnie wyposa-
żonym pracowniom przedmiotowym znajdującym się 
na terenie Uczelni, a także angażowaniu w proces 
dydaktyczny wykładowców-praktyków.
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Od 1 marca 2021 roku dr hab. inż. Marcin Libe-
racki, prof. PWSZ, jest dziekanem Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Profesor Marcin 
Liberacki jest związany 
zawodowo z naszą 
Uczelnią od ponad 
roku. W 1995 roku 
ukończył Wyższą 
Szkołę Oficerską Wojsk 
Łączności w Zegrzu, 
uzyskując tytuł inży-
niera telekomunikacji. 
W 2000 ukończył stu-
dia na Uniwersytecie 
Wrocławskim, zdoby-
wając tytuł magistra 
politologii. Trzy lata 
później na Akademii 
Obrony Narodowej 
w Warszawie ukoń-
czył studia, uzyskując 
tytuł magistra zarzą-
dzania i dowodzenia. 
W 2005 roku w Wyż-
szej Szkole Oficer-
skiej Wojsk Lądowych 
im. gen. Tadeusza 
Kościuszki ukończył 
Pedagogiczny kurs 
kwalifikacyjny. Pięć 
lat później w Wyższej 
Szkole Bankowej we 
Wrocławiu ukończył 
studia podyplomowe 
Lean Manufacturing, 
a w Wyższej Szkole 
Humanistycznej we 
Wrocławiu studia 
podyplomowe Audyt 
Energetyczny i Certy-
fikacja. W 2012 roku Uniwersytet Wrocławski nadał 
mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. 
Sześć lat później w 2018 roku w Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscypli-
nie nauki o bezpieczeństwie. 

Karierę zawodową rozpoczynał w wojsku. Był mię-
dzy innymi dowódcą plutonu, kompanii i szefem 
sztabu – zastępcą dowódcy batalionu w 10 Wrocław-
skim Pułku Dowodzenia, oficerem Sekcji Wsparcia 
Dowodzenia i Łączności oraz dowódcą batalionu dowo-
dzenia w 2. Brygadzie Obrony Terytorialnej w Miń-
sku Mazowieckim. Pracę nauczyciela akademickiego 

Doktor hab. inż. Marcin Liberacki, prof. PWSZ,
Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych 

i Humanistycznych
rozpoczął w 2004 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie pełnił także obo-
wiązki kierownika Zespołu Wsparcia Dowodzenia. W 
2013 roku brał udział w misji PKW ISAF w Afganista-

nie na stanowisku ofi-
cera sekcji planowania 
w Ghazni. Rok później 
został starszym spe-
cjalistą w Zarządzie 
Logistyki – P4 Sztabu 
Generalnego Wojska 
Polskiego. W 2016 
roku został wyzna-
czony na stanowisko 
zastępcy dyrektora 
Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wojsko-
wego Ministerstwa 
Obrony Narodowej. To 
stanowisko piastował 
do 2019 roku. 

Do swoich najważ-
niejszych osiągnięć 
profesor Marcin Libe-
racki zalicza wdraża-
nie w resorcie obrony 
narodowej „Kon-
stytucji dla nauki”, 
udział w utworzeniu 
Wojskowego Ogólno-
kształcącego Liceum 
I n f o r m a t y c z n e g o 
w WAT, inicjatywy 
z zakresu cyberbez-
pieczeństwa, koor-
dynowanie w MON 
programu „Legia 
Akademicka”, organi-
zację nowych kierun-
ków studiów i kursów 
na potrzeby Sił Zbroj-
nych RP. Zna język 

angielski. Posiada umiejętności współpracy, spraw-
nego kierowania zespołem, zdolność i skuteczność 
rozwiązywania sytuacji problemowych oraz łatwość 
odnajdywania się w skomplikowanych okolicznoś-
ciach. Niewątpliwą zaletą jest interdyscyplinarność 
Pana Dziekana.

Za swoją dotychczasową pracę prof. Marcin Libera-
cki był wielokrotnie nagradzany, między innymi: Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju”, Brązowym Medalem „Siły Zbrojne 
w służbie Ojczyzny”, Medalem NATO za udział w misji 
ISAF w Afganistanie, Gwiazdą Afganistanu oraz Meda-
lem 100-lecia Ustanowienia Sztabu Generalnego WP. 
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Ponad 150 studentów zakończyło specjalistyczne 
kursy e-learningowe przygotowane i udostępnione 
na platformie Navoica, które są realizowane w ramach 
projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! 
Kształcenie on-line szybką i skuteczną formą zdo-
bywania dodatkowych kompetencji i umiejętności” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W okresie od 1.10.2020 r. do 28.02.2021 r. uru-
chomiona była I edycja kursów e-learningowych. 
Dodatkowo od 1.02.2021 r. dostępny na platformie 
jest czwarty z przygotowanych kursów z zakresu – 
„Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Praktyczne ujęcie 
bilansowe i podatkowe”.

Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC
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!

Już niebawem zostanie uruchomiona druga edy-
cja kursów. Wszystkie kursy będą udostępnione 
na platformie do dnia 30.06.2021 r. Gorąco zachę-
camy do udziału! 

Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę 
w domu, w dowolnym miejscu oraz całkowicie bez-
płatnie. Kształcenie on-line zapewni zdobycie wiedzy 
i praktyki w obszarach rokujących najszybsze zatrud-
nienie po zakończeniu studiów. Kurs przeznaczony 
jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodat-
kowego kształcenia w celu nabycia wyższych kom-
petencji informatycznych i analitycznych w zakresie 
zarówno projektowania, programowania aplikacji 
internetowych, jak i przedsiębiorczości oraz proce-
sów produkcji. 

Wystarczy odwiedzić stronę https://navoica.pl/, 
zarejestrować się na kurs i zdobyć nową wiedzę !
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 2 marca br. odbył się I etap Między-
uczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny 
Fetlińskiej dla studentów III roku Pielęgniarstwa 
studiów stacjonarnych.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się 
z 60 pytań. Na jego rozwiązanie mieli tylko godzinę. 
W wyniku rywalizacji wyłoniono studentów z najwyż-
szą ilością uzyskanych punktów.

Do II Etapu Olimpiady zakwalifikowało się 5 stu-
dentów: Dagmara Rochowicz, Aleksandra Zarzeczna, 
Aleksandra Rasała, Oliwia Wojciechowska i Magda-
lena Gajda.

23 marca bieżącego roku odbył się drugi etap, 
który polegał na opisie procesu pielęgnowania na pod-
stawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go 
przed Komisją II etapu Olimpiady. Do III etapu Olim-
piady w każdej uczelni zakwalifikowało się 2 stu-
dentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów 
w drugim etapie.

Trzeci etap Olimpiady – finał – odbędzie się 10 maja 
o godz. 10.00. Będzie polegać na przedstawieniu pre-
zentacji multimedialnej za pośrednictwem platformy 
MS Teams.

Oceny prezentacji dokonają powołani członkowie 
Komisji Finału Olimpiady, którzy wybiorą 3 najlepsze 
prace. Finaliści otrzymają tytuł Laureata XI Między-
uczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny 
Fetlińskiej, uzyskując I, II i III miejsce (w zależności 
od liczby uzyskanych punktów). Za organizację Finału 
Olimpiady odpowiada Uniwersytet Rzeszowski – lau-
reat Finału X Olimpiady z 2019 roku.

I etap 
Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 

im. dr Janiny Fetlińskiej



Prawo zamówień publicznych

oferta edukacyjna

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
IM. WITELONA W LEGNICY 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
 
 
 
 

 
 

 

we współpracy z Kancelarią Prawną 
Pieróg & Partnerzy 

ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa 
 
 

zaprasza na studia podyplomowe 
 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Cel studiów:  
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień 
publicznych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz źródłami prawa unijnego w obszarze 
zamówień publicznych. Ponadto, słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności 
związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udziałem  w postępowaniu i korzystaniem ze środków ochrony 
prawnej. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania  
i ubiegania się o zamówienia publiczne.  
 

Dużym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez prawników - ekspertów w dziedzinie  
zamówień publicznych, związanych z jedną z najznamienitszych kancelarii prawnych w Polsce, 
której założyciel jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze prawa zamówień publicznych 
oraz autorem Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck.  

Adresaci: 
Studia skierowane są osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie 
prawa zamówień publicznych, a w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania 
zamówień publicznych – pracowników administracji rządowej i samorządowej, organów 
administracji publicznej oraz innych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy 
prawo zamówień publicznych,  a także przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego i ich pracowników odpowiedzialnych za uzyskiwanie zamówień publicznych. 
Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w instytucjach kontrolujących proces udzielania 
zamówień publicznych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich 
kwalifikacji zawodowych w obszarze zamówień publicznych. 
 

Czas trwania:  
Studia trwają 2 semestry - 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej 
podczas sobotnio-niedzielnych spotkań online (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa razy  
w miesiącu.  
 

Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 4000 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 2000 zł) 
 

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą 
z dopiskiem "Studia Podyplomowe" w terminie do 16 kwietnia 2021 r. 
 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie  się minimalnej liczby kandydatów. 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW  
 
  I semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu liczba godzin 

1. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych 6 

2. Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej 6 

3. Zarządzanie w sektorze publicznym 6 

4. Zasady zamówień publicznych 4 

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 22 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia - ogłoszenie, tryby, 
dokumentowanie 12 

7. Przygotowanie ofert 12 

8. Elektronizacja zamówień publicznych 10 

Razem: 78 

 
  II semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu liczba godzin 

1. Badanie i ocena ofert 12 

2. Procedury nieprowadzące do udzielenia zamówienia 4 

3. Zamówienia in-house 4 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 12 

5. Środki ochrony prawnej i koncyliacja 14 

6. Kontrola w zamówieniach publicznych 6 

7. Specyfika prowadzenia postępowań w zależności od rodzaju 
zamówienia 8 

8. Zamówienia publiczne a inne gałęzie prawa 6 

9. Nowe podejście do zamówień publicznych 4 

10. Odpowiedzialność uczestników rynku zamówień publicznych 6 

11. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-
prywatne 8 

Razem: 84 

 
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A,  pokój 104, budynek C 
e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl 
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Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło 
9 marca 2021 roku listę 15 publicznych uczelni 
zawodowych, do których trafi 15 mln zł z Dydak-
tycznej Inicjatywy Doskonałości. Każda z uczelni 
otrzyma po milionie złotych. W tym gronie znalazła 
się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy. Warto zaznaczyć, że już po raz trzeci nasza 
Uczelnia stała się beneficjentem rządowej subwencji. 
Ponadto jesteśmy jedną z dwóch publicznych uczelni 
zawodowych na Dolnym Śląsku, które taką dota-
cję otrzymają. Drugą jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Głogowie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy 
Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji 
dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych 
uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się naj-
lepszymi wynikami, otrzymuje dodatkowe pieniądze.

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

Milion złotych dla PWSZ im. Witelona 
w Legnicy !

kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry 
dydaktycznej, modernizację laboratoriów.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to ele-
ment realizacji planu zrównoważonego rozwoju, 
który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy 
typ szkoły wyższej, musi mieć odpowiednie warunki 
do funkcjonowania.

Warunkiem otrzymania przez publiczną uczelnię 
zawodową środków finansowych w ramach przed-
sięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” 
w roku 2021 jest: brak negatywnych ocen jakości 
kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych 
w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredy-
tacyjną w latach 2015 – 2020; wynik monitoringu 
dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy 
uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2018, 
w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wskazu-
jący, że: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów 
studiów pierwszego stopnia jest mniejszy lub równy 
0,72 oraz względny wskaźnik zarobków absolwen-
tów studiów pierwszego stopnia jest większy lub 
równy 0,97.
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12 marca 2021 r. uroczyście podpisano umowę 
na organizację praktyk zawodowych dla studen-
tów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z Gute 
Zeit Pflege 24 APD GmbH z Miltenbe w Niemczech. 
Umowę podpisały dr Monika Wierzbicka – Prorek-
tor ds. Dydaktyki i Studentów naszej Uczelni oraz 
Barbara Karmanski i Elżbieta Oziom reprezentujące 
niemiecka firmę.

Praktyki zawodowe 
dla pielęgniarek 

w Niemczech
Podpisana umowa dotyczy możliwości odby-

wania praktyk zawodowych studentów kierunku 
Pielęgniarstwo w Niemczech. W dokumencie zapi-
sano, że ze względu na pandemię Covid-19 zasady 
wyjazdu studentów z Polski do Niemiec jak i ich 
powrót będą zgodne z przepisami prawa obowią-
zującymi w Polsce. Również sam przebieg praktyk 
zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ograniczeniami. 

Podczas podpisania umowy obecne były dr inż. 
Ewa Walczak-Chajec – Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz mgr Renata 
Hołowiak – Prorektor Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.  
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Zapraszamy na Wirtualne Dni Otwartych Drzwi w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które rozpoczną się 
13 kwietnia 2021 roku. Wejście na Wirtualne Dni Otwartych Drzwi 
2021 w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie możliwe poprzez stronę 
internetową Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl

Każdy, kto zechce odwiedzić naszą stronę, będzie mógł przejść 
wirtualny spacer po kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Zajrzeć do sal wykładowych, ćwiczeniowych, 
pracowni i laboratoriów oraz zobaczyć, jak wykorzystywana jest uczel-
niana baza. Można będzie także szczegółowo zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną na rok akademicki 2021/2022, zasadami rekrutacji na studia 
oraz specjalną ofertą dla naszych studentów. 

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi 2021 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
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Wybór naszej Uczelni pozwoli przy-
szłym studentom zrealizować zapla-
nowane aspiracje edukacyjne. Bogaty 
wachlarz atrakcyjnych kierunków studiów 
I stopnia – licencjackich i inżynierskich, 
studiów II stopnia – magisterskich, jed-
nolitych studiów magisterskich, kursów 
i szkoleń, nowoczesne zaplecze dydak-
tyczne, a także współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorstwami, w których studenci 
mogą odbywać praktyki zawodowe, gwa-
rantują studia nie tylko efektywne, ale 
i prowadzone w akademickiej formie.

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi 2021 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
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Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych mają możliwość kształcenia 
się na czterech kierunkach studiów licencjackich 
(studia pierwszego stopnia, 3-letnie) – 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 

Studia na kierunku Administracja przygotowują 
do pracy w różnych rodzajach administracji pub-
licznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz 
do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. 
Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić 
działalność gospodarczą, wykazuje się znajomością 
prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. 

Studia przygotowują absolwenta do pełnienia funk-
cji menedżerskich w szeroko rozumianej administra-
cji, który posługuje się językiem specjalistycznym 
z zakresu administracji, prawa i ekonomii.

Program studiów przygotowany został po konsulta-
cji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko 

Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych !

wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności 
w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.

Kariera po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja 
znajdziesz pracę między innymi w:
• kancelariach prawniczych,
• sądach,
• urzędach skarbowych,
• administracji rządowej i samorządowej,
• urzędach pracy,
• punktach doradztwa i poradnictwa prawnego,
• firmach marketingowych,
• instytucjach gospodarki budżetowej.

Atuty kierunku

• Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra o dużym 
doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych.
Zdobędziesz przygotowanie do pracy w admini-
stracji samorządowej, państwowej i gospodarczej.
Uczysz się według programu przygotowanego 
we współpracy z urzędami i instytucjami admini-
stracji publicznej.

• Będziesz wysoko cenionym na rynku pracy spe-
cjalistą.

• Nauczymy Cię, jak interpretować przepisy, przed-
stawimy tajniki zarządzania oraz wytłumaczymy, 
w jaki sposób stosować normy prawne w działal-
ności administracji.
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ciąg dalszy na str. 18

• W trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętno-
ści pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy 
bowiem na umiejętności praktyczne.

• Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, studiów 
przypadków, treningów umiejętności, warsztatów 
i seminariów, dzięki czemu absolwenci mogą wyka-
zać się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnościami 
praktycznymi i pierwszymi doświadczeniami zawo-
dowymi.

• Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury 
technicznej oraz narzędzi informatycznych wspie-
rających naukę.

• Kształtujemy kompetencje kluczowe dla praco-
dawcy: predyspozycje z zakresu komunikacji inter-
personalnej i współpracy zespołowej, umiejętności 
uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kie-
rowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

• Studenci zdobywają umiejętności organizowa-
nia struktury komunikacji i obiegu dokumentów 
w instytucjach, sprawnego posługiwania się środ-
kami informacji i techniki biurowej, aktywnego 
uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania 
i kierowania niewielkimi zespołami.

• Kształtujemy umiejętności podejmowania decyzji 
administracyjnych.

• W ramach programu ERASMUS+ możliwe jest 
zrealizowanie semestru lub roku studiów w jed-
nym 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.

BeZPIeCZeńStWO WeWNętRZNe
studia licencjackie

O kierunku 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony 
został z myślą o wszystkich tych, którym zależy 
na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjo-
nowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciw-
działania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. 
Wykształcenie na tym kierunku daje perspektywę 
stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej, takich jak 
policja, różnego rodzaju straże, służby i inspekcje.

Program studiów ma interdyscyplinarny charakter, 
co oznacza, że studenci uzyskują wiedzę i umiejęt-
ności z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich 
jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, histo-
ria czy stosunki międzynarodowe. Wybierając ten 
kierunek, student zdobywa odpowiednie kompeten-

cje do pracy w instytucjach, służbach czy firmach 
odpowiedzialnych za obszar związany z obronnością 
i zarządzaniem bezpieczeństwem.

Dzięki zajęciom w formie ćwiczeń oraz praktykom 
zawodowym zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci 
starać się o pracę w służbach mundurowych.

Specjalności

Administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeń-
stwa wewnętrznego – absolwent posiada pogłębione 
wiadomości i umiejętności w zakresie: struktur, zadań 
i działalności jednostek administracji publicznej; admi-
nistrowania, zarządzania i wykonywania innych czyn-
ności związanych z bezpieczeństwem; rozumie istotę 
procesów bezpieczeństwa wewnętrznego; zna proce-
dury postępowania w przypadku zagrożeń, zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych i ataków terrorystycznych 
oraz uczestnictwa jednostek administracji publicznej 
w zwalczaniu skutków tych zdarzeń. 

Służby mundurowe w bezpieczeństwie – absolwent 
posiada pogłębione wiadomości w zakresie: struktur, 
zadań i działalności grup dyspozycyjnych oraz admi-
nistrowania, zarządzania i wykonywania innych czyn-
ności w jednostkach administracji publicznej. Rozumie 
relacje zachodzące między grupami dyspozycyjnymi 
a administracją państwa w systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Jest przygotowany do podjęcia pracy/
służby w wybranej instytucji dyspozycyjnej. Zna pro-
cedury i posiada umiejętności zarządzania w sytua-
cjach kryzysowych i ataków terrorystycznych oraz 
uczestnictwa w nim jednostek administracji pub-
licznej i gospodarczej, grup mundurowych, a także 
służb, inspekcji i straży w systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

Kariera po studiach

Otrzymasz przygotowanie do pracy w admini-
stracji publicznej (rządowej i samorządowej), Poli-
cji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, portach 
lotniczych, straży miejskiej, Służbie Celnej, Wojsku 
Polskim, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Straży Ochrony Kolei, w sektorze publicznym i pry-
watnym – w instytucjach odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo osób, mienia i informacji. 

Będziesz przygotowany do wykonywania różnych 
funkcji w formacjach Obrony Cywilnej i instytucjach 
związanych z reagowaniem kryzysowym, organach 
i agendach Unii Europejskiej, organizacjach mię-
dzynarodowych, mediach elektronicznych, firmach 
prywatnych, a także jako specjalista od negocjacji 
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Po studiach możesz także podjąć samodzielną 
działalność gospodarczą, m.in. w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez maso-
wych, a także powoływania i kierowania zespołami 
reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia poli-
tycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, 
ekologicznego.
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Atuty kierunku

• Zajęcia prowadzą praktycy – funkcjonariusze Poli-
cji, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, 
wojska, pracownicy sztabów zarządzania kryzyso-
wego i ratownictwa, a także prawnicy.

• Zajęcia to nie tylko teoria, ale też możliwość korzy-
stania z nowoczesnych form zajęć praktycznych, 
np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia strze-
leckie, obsługa dronów, ratownictwo medyczne 
pod okiem specjalistów, zajęcia terenowe, wizyty 
studyjne.

• Posiadamy własną strzelnicę, w której nauczymy 
cię obsługi profesjonalnej, krótkiej i długiej broni.
Podczas praktyk zawodowych studenci zostaną 
przygotowani do samodzielnego pełnienia roli 
zawodowej, nabycia oraz doskonalenia doświad-
czenia zawodowego.

• Student ma możliwość udziału w kursie Kwalifi-
kowany pracownik ochrony.

• Możliwość uczestniczenia w programie Legia Aka-
demicka – jest to ochotnicze szkolenie wojskowe 
studentów, obejmujące dwie części szkolenia. Część 
teoretyczna realizowana jest w Uczelni, część prak-
tyczna (ćwiczenia wojskowe) poza Uczelnią.

• Oferujemy możliwości rozwoju zainteresowań stu-
dentów w ramach kół naukowych, spotkań i uczest-
nictwa w konferencjach naukowych.

• Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
to pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy 
w Policji, służbach specjalnych czy organach bez-
pieczeństwa.

• Współpracujemy ze środowiskiem administracyj-
nym i samorządowym związanym z bezpieczeń-
stwem wewnętrznym, a szczególnie z Dolnośląskim 
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i jego agen-
dami terenowymi, Urzędem Wojewódzkim oraz 
Państwową Strażą Pożarną wszelkich szczebli, 
Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi grupami 
dyspozycyjnymi.

tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
• administrowanie i zarządzanie w sferze bezpie-

czeństwa wewnętrznego,
• służby mundurowe w bezpieczeństwie.

FILOLOgIA
studia licencjackie

O kierunku

Jeśli masz talent do języków, lubisz nawiązywać 
relacje i uczyć się w międzynarodowym środowisku, 
interesują cię inne kultury i tradycje, to znaczy, że 
masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różno-
rodności i komunikacji międzykulturowej ! Jeśli udo-
skonalisz na studiach swoje umiejętności językowe, 
poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania 
międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się 
w świecie międzynarodowego biznesu.

Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych… cd. ze str. 17
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Kierunek gwarantuje zdobycie kompetencji języ-
kowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach 
biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Oferta 
skierowana jest do tych, którzy interesują się uzy-
skaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kul-
turowych dotyczących krajów angielskiego obszaru 
językowego.

To studia dla tych, którzy chcą opanować umiejęt-
ność posługiwania się językiem angielskim na pozio-
mie biegłości C1 i nauczyć się drugiego wybranego 
języka na poziomach od A1 do B1+, w tym języka nie-
mieckiego w zakresie rozszerzonym do poziomu B2.

Program studiów ma charakter praktyczny – jest 
nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria pro-
wadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające 
przygotowują studentów do działania w międzynaro-
dowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

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. Z nami odkryjesz kulturę, historię, 
literaturę i media obszaru anglojęzycznego !

Kariera po studiach

Ukończenie studiów jest równoznaczne z doskonałą 
znajomością języka angielskiego. Pozwala ona na pod-
jęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach czy 
instytucjach o zasięgu międzynarodowym. Angliści 
zatrudniani są w szeroko pojętym biznesie, firmach 
branży turystycznej, wydawnictwach, instytucjach 
kultury, dyplomacji.

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:
• tłumacz języka angielskiego w środowisku bizne-

sowym,

• tłumacz języka angielskiego i niemieckiego,
• pracownik korporacji/instytucji samorządowej/

biura tłumaczeń.

Atuty kierunku

• Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki 
kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy 
i doświadczenie praktyczne.

• Studenci zdobywają kompetencje językowe nie-
zbędne zarówno w codziennej komunikacji, jak 
i relacjach biznesowych. Służy temu przewaga 

zajęć praktycznych i dostęp do nowoczesnych 
technologii.

• Praktyczny profil studiów, co oznacza, że więk-
szość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, 
warsztatów oraz praktyk zawodowych.

• Wykłady, zajęcia, warsztaty, seminaria mają formę 
interaktywną i są prowadzone przez native spea-
kerów.

• Posiadamy specjalistyczne pracownie językowe, 
kabinę do tłumaczeń symultanicznych.

• Współpracujemy z wieloma instytucjami, przedsię-
biorstwami, administracją publiczną, samorządową, 
ośrodkami kultury i sztuki, sektorem pozarządo-
wym oraz organizacjami pracodawców.

• Program studiów łączy naukę praktycznej zna-
jomości języka angielskiego, wiedzę nt. kultur 
krajów obszaru anglojęzycznego z wypracowaniem 
umiejętności warsztatu zawodowego.

• Rozwiniesz kompetencje miękkie, w tym umiejęt-
ność prowadzenia dyskusji i argumentacji. Odnaj-
dziesz się w każdym zakątku świata  !

• Nauczysz się prowadzić prezentacje, spotkania 
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firmowe i zebrania w języku obcym oraz wykorzy-
stywać język obcy w mediach, w tym w mediach 
społecznościowych.

• Zajęcia cechuje kameralna atmosfera i indywidu-
alne podejście do studentów.

• Oferujemy naszym studentom możliwość uczest-
nictwa w konferencjach naukowych i metodycz-
nych, 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 niemieckim.

PeDAgOgIKA
studia licencjackie

O kierunku 

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy skierowane są do osób, które zaintere-
sowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edu-
kacji, a także zmianach mechanizmów wychowania 

oraz uczenia się w toku życia człowieka. Oferujemy 
studia, które dadzą solidne przygotowanie psycho-
logiczno-pedagogiczne. Kształcenie obejmuje przed-
mioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, 
kierunkowych oraz specjalnościowych. Nasz program 
proponuje zajęcia praktyczne niezbędne do zrozu-
mienia społeczno-kulturowego procesu nauczania 
i uczenia się oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

Podczas zajęć kształtujemy u studentów kompeten-
cje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu 
komunikacji interpersonalnej i współpracy zespoło-
wej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, 
kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania 
zasobami ludzkimi.

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z tera-
pią pedagogiczną – studenci dowiedzą się, jak 
planować i przeprowadzać zajęcia wychowawcze, 
profilaktyczne, a także kompensacyjne z zastoso-
waniem zróżnicowanych metod terapii pedago-
gicznej. Studia na tej specjalności dają między 
innymi uprawnienia do pracy na stanowisku 
pedagoga szkolnego oraz do prowadzenia terapii 
pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach 
szkolnych, a także w zespołach integracyjnych. 
Oprócz kwalifikacji nauczyciela-specjalisty tera-
pii pedagogicznej studia realizują równocześnie 
wymogi dotyczące przygotowania pedagogicznego, 
które umożliwią prowadzenie zajęć opiekuńczo- 
-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Absolwent 
tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w placów-

Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych… cd. ze str. 19
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kach oświatowych, placówkach wsparcia dziennego 
o charakterze wychowawczym, opiekuńczym i tera-
peutycznym oraz w instytucjach pieczy zastępczej.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią – absol-
went specjalności jest przygotowany do pracy jako 
wychowawca lub pedagog w instytucjach resocjaliza-
cyjnych dla dorosłych i młodzieży (np. zakłady karne, 
areszty śledcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, organizacje pro-
wadzące pomoc postpenitencjarną), w placówkach 
wspierających prawidłową socjalizację, wychowanie 
oraz profilaktykę, takich jak świetlice środowiskowe, 
terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje 
wychowania pozaszkolnego oraz jako zawodowy lub 
społeczny kurator. Może pracować jako organizator 
i edukator w organizacjach pozarządowych zajmują-
cych się wspieraniem dzieci i młodzieży oraz rodzin 
w rozwiązywaniu ważnych dla nich problemów spo-
łecznych.

Kariera po studiach

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika 
w naszej Uczelni daje szerokie możliwości na rynku 
pracy. Zawsze będą potrzebni ludzie potrafiący poma-
gać w trudnym procesie wychowania i rozwoju czło-
wieka od urodzenia do późnej starości. Umiejętności 
zdobyte na studiach przydadzą się również w pracy 
z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, 
finansów, szkoleń, organizacji eventów, czy w jakiej-
kolwiek innej dziedzinie.

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować 
między innymi w instytucjach edukacyjnych, placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspo-
magających rodzinę, organizacjach pozarządowych 
działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Może 
także pracować jako organizator i edukator w orga-
nizacjach pozarządowych zajmujących wspieraniem 
dzieci i młodzieży oraz rodzin w rozwiazywaniu waż-
nych dla nich problemów społecznych.

Atuty kierunku

• Realizujemy program kształcenia o profilu prak-
tycznym, co oznacza, że większość zajęć prowa-
dzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów, praktyk 
poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdoby-
waniu przez studenta umiejętności praktycznych 
i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy 
zawodowej.

• W trakcie studiów uzyskasz uprawnienia pedago-
giczne pozwalające na pracę pedagoga we wszyst-
kich typach szkół.

• Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy, którzy pra-
cują m.in. w placówkach oświatowych, ale także 
w korporacjach i firmach szkoleniowych.

• Na tym kierunku umiejętności miękkie to pod-
stawa, dlatego kładziemy na nie spory nacisk. 
Dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą 
oraz dorosłymi oraz rozwiniesz swoje umiejętności 
interpersonalne.

• Nauczysz się skutecznej komunikacji, rozwiązywa-

nia problemów i konfliktów społecznych. Dowiesz 
się także, jak wspierać rozwój osób z niepełno-
sprawnościami.

• Zajęcia odbywają się w multimedialnych salach 
wykładowych, ćwiczeniowych, specjalistycznych 
pracowniach i laboratoriach.

• Oferujemy studentom realizację praktyk pedago-
gicznych w instytucjach i placówkach związanych 
z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością.

• Zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa 
w działalności kół naukowych, samorządu studen-
ckiego, wolontariatu.

• Studenci kończący nasze studia to osoby rzetelne, 
kreatywne, posiadające wysokie kompetencje spo-
łeczne, przygotowane do rozwiązywania trudnych 
problemów wychowawczych, wdrożone do aktyw-
nego samorozwoju.

• Studia przygotowują do kontynuacji nauki na stu-
diach drugiego stopnia.

• Współpracujemy z licznymi podmiotami środowi-
ska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opie-
kuńczo-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/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat. 
Specjalności:
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną,
• pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.

PRaWO
jednolite studia magisterskie (5-letnie)

O kierunku 

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku 
Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy to gwarancja zdobycia solid-
nej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych 
do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Zawód 
prawnika jest zawodem prestiżowym, cieszącym się 
zaufaniem publicznym. 

Dzięki studiom na kierunku Prawo uzyskasz umie-
jętności i kompetencje rozwiązywania problemów 
prawnych, interpretacji przepisów, działania instytucji 
prawnych oraz świadczenia usług prawniczych.

Adresatami studiów są osoby zamierzające wykony-
wać klasyczny zawód prawniczy lub planujące karierę 
w korporacji prawniczej (krajowej lub międzynarodo-
wej) albo w biznesie. W trakcie studiów przygotujemy 
Cię do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokurator-
skiej, adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej!

ciąg dalszy na str. 22
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Będziesz doskonale przygotowany do skutecznej 
pracy w obszarach instytucji państwowych, euro-
pejskich, samorządowych i biznesowych, ponieważ 
kształcimy specjalistów z zakresu prawa, aby mogli 
uzyskać wymarzony i dobrze płatny zawód. 

Studia na kierunku Prawo gwarantują zdobycie 
niezbędnych umiejętności, które będą przydatne 
w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów jest 
stale aktualizowany w oparciu o konsultacje z prak-
tykami zawodów prawniczych.

Kariera po studiach

Ukończenie Prawa otwiera przed Tobą rozległe 
możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy ! 
Będziesz przygotowany do podjęcia różnych rodzajów 
aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów praw-
niczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich 
instytucjach lub organizacjach publicznych i niepub-
licznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo możesz 
zostać:
• sędzią,
• adwokatem,
• prokuratorem,
• notariuszem,
• radcą prawnym,
• komornikiem,
• referendarzem sądowym,
• dyplomatą,
• prawnikiem w dziale prawnym przedsiębiorstw 

z różnych dziedzin,

• mediatorem,
• rzecznikiem patentowym,
• managerem,
• biznesmenem.

Atuty kierunku

• Możliwość wykonywania jednego z najbardziej opła-
calnych i stabilnych zawodów w Polsce po ukoń-
czeniu studiów.

• Zdobędziesz wiedzę od najlepszych. Zajęcia na Pra-
wie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich 
od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z dzia-
łalnością w sferze publicznej. Wśród nich są m.in. 
sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy 
korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy 
i syndycy.

• Zajęcia prowadzone są w formach interaktywnych 
w postaci: symulacji rozpraw sądowych, symula-
cji zakładania spółek, warsztatów mediacyjnych 
i negocjacyjnych, warsztatów edukacyjnych.

• Bezpłatny dostęp do LEX’a (bazy orzecznictwa, 
komentarzy, monografii itp.) z dowolnego miejsca.

• Odwiedzisz sądy, areszty śledcze, zakłady medy-
cyny sądowej.

• Studenci biorą udział w warsztatach sporządza-
nia projektów pism procesowych i umów w obro-
cie cywilnoprawnym i gospodarczym oraz ćwiczą 
metodą case method, tj. rozwiązują hipotetyczne 
sytuacje służące do sprawdzania umiejętności sto-
sowania prawa.
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• Zdobędziesz wiedzę konieczną do zdania egzaminu 
na aplikacje prawnicze.

• Od Ciebie zależy, czy po studiach będziesz pracować 
we własnej firmie, czy też zdecydujesz o kontynu-
acji nauki na wybranej aplikacji zawodowej.

• Zajęcia odbywają się między innymi w sali symu-
lacji rozpraw sądowych. W trakcie przygotowania 
się do symulacji rozpraw masz szansę nabyć umie-
jętności zachowania się na sali rozpraw.

• Możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk 
zawodowych oferowanych w kancelariach praw-
niczych, a także sądach, prokuraturach różnego 
szczebla, organach administracji rządowej i samo-
rządowej.

• Stawiamy na umiejętności praktyczne, nauczymy 
Cię, jak „prawo działa” !

• Absolwent Prawa to osoba posiadającą szerokie 
horyzonty myślowe, pożądana na rynku pracy, 
potrafiącą łamać schematy.

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

PeDAgOgIKA PRZeDSZKOLNA 
I WCZeSNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie (5-letnie)

O kierunku 

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-pedagogicz-
nego, 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 kompe-
tencje zapewniające samodzielne przygotowanie, rea-
lizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie 
umiejętności projektowania i prowadzenia badań 
pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości 
i uzdolnień dziecka/ucznia.

Kariera po studiach

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).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, ma 
możliwość podjęcia studiów podyplomowych i / lub 
kontynuowania kształcenia na poziomie szkół dok-
torskich.

Atuty kierunku

• Posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania 
przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diag-
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nozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, 
a także pracownię multimedialną edukacji wczes-
noszkolnej 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 prak-
tycznym, co oznacza, że większość zajęć prowa-
dzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk 
poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdoby-
waniu przez studenta umiejętności praktycznych 
i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy 
zawodowej.

• Oferujemy bogaty program praktyk, który stwarza 
możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia 
i tworzenia praktycznej działalności wychowaw-
czej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III 
szkoły podstawowej. 

• Zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa 
w działalności kół naukowych, samorządu studen-
ckiego, wolontariatu.

• Współpracujemy z licznymi podmiotami środowi-
ska lokalnego: przedszkolami, szkołami, placów-
kami opiekuńczo-wychowawcze, a także z Centrum 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Dosko-
nalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miej-
skim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy 
oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 
w Jaworze.

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

BeZPIeCZeńStWO WeWNętRZNe
studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo 
wewnętrzne przeznaczone są dla osób chcących pod-
nieść swoje kwalifikacje zawodowe, tj. funkcjonariuszy 
Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli 
administracji państwowej i samorządowej zajmujących 
się bezpieczeństwem. Program kształcenia umożliwia 
studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki 
o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psy-
chologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki 
o zarządzaniu.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umie-
jętności sprawiające, że absolwent studiów magi-
sterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożąda-
nym i dobrze wykształconym profesjonalistą, któ-
rego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki 
samorządu terytorialnego, administracja państwowa, 
służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany 
sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują 
przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz 
specjalistycznego z zakresu zagadnień prawnych 
i społeczno-psychologicznych.

Specjalności

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego – absolwent specjalności posiada umiejętności: 
rozpoznawania, analizowania i stosowania procedur 
przez instytucje bezpieczeństwa w sytuacjach kryzy-
sowych w skali lokalnej, regionalnej i państwowej. 
Potrafi formułować i uzasadniać podejmowane decyzje; 
potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę 
do opisu oraz analizy zaistniałych problemów bezpie-
czeństwa oraz projektowania systemów bezpieczeń-
stwa z uwzględnieniem jego interdyscyplinarności.

Kryminalistyka i techniki śledcze – absolwent 
specjalności posiada umiejętności z zakresu wyko-
rzystania metod i środków technicznych do rozpozna-
wania i wykrywania ujemnych zjawisk społecznych, 
w szczególności przestępstw i ich sprawców, oraz 
umiejętności udowadniania związku między osobami 
a zdarzeniami. 

Obronność państwa – specjalność przygotowuje 
wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska 
w instytucjach obronności, takich jak: Siły Zbrojne RP, 
cywilna administracja wojskowa, państwowa i samo-
rządowa. Absolwent specjalności obronność państwa 
będzie przygotowany do pracy między innymi w cha-
rakterze żołnierza-specjalisty w jednostkach obrony 
terytorialnej kraju, a także specjalisty ds. procedury 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w instytu-
cjach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicz-
nej – specjalność przygotowuje wykwalifikowanych 
kandydatów na stanowiska w organach administracji 
rządowej i samorządowej w związku z zarządzaniem 
kryzysowym realizowanym przez centra zarządza-
nia kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego. 
Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecz-
nego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, 
które ze względu na swój charakter wymagają współ-
pracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji 
publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Kariera po studiach

Po ukończeniu studiów magisterskich na kie-
runku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent jest 
przygotowywany do pracy w instytucjach podległych 
resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, 
administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki 
społecznej, w instytucjach administracji rządowej 
i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sek-
torze prywatnym. 

Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do pod-
jęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w admi-

Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych… cd. ze str. 23
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nistracji publicznej, w szczególności w jednostkach 
organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci zdobywają 
również umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk 
kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach 
sektora prywatnego oraz firmach świadczących usługi 
z zakresu bezpieczeństwa.

Atuty kierunku

• Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy spe-
cjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, 
mających doświadczenie w pracy. 

• Zdobędziesz niezbędne umiejętności do prowa-
dzenia własnej działalności związanej z ochroną 
i zapewnieniem bezpieczeństwa.

• Specjalności są dostosowane są do potrzeb rynku 
pracy oraz aktualnych trendów rozwoju usług 
w zakresie bezpieczeństwa.

• Poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności 
miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzy-
sowych, negocjacje.

• Podczas praktyk zawodowych studenci zostaną 
przygotowani do samodzielnego pełnienia roli 
zawodowej, nabycia oraz doskonalenia doświad-
czenia zawodowego.

• Ukończenie studiów magisterskich predestynuje 
do zajmowania stanowisk kierowniczych w obsza-
rach związanych z tematyką bezpieczeństwa.

• Student ma możliwość udziału w kursie Kwalifi-
kowany pracownik ochrony.

• Możliwość uczestniczenia w programie Legia Aka-
demicka – jest to ochotnicze szkolenie wojskowe 

studentów, obejmujące dwie części szkolenia. Część 
teoretyczna realizowana jest w Uczelni, część prak-
tyczna (ćwiczenia wojskowe) poza Uczelnią.

• Nabędziesz umiejętności w zakresie: metodyki 
wykrywania i ścigania przestępstw i wykro-
czeń, zasad postępowania na miejscu przestęp-
stwa i wykorzystania technik kryminalistycznych, 
podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia 
dochodzeń i śledztw, a także zasad prowadzenia 
przesłuchań.

• Oferujemy możliwości rozwoju zainteresowań stu-
dentów w ramach kół naukowych, spotkań i uczest-
nictwa w konferencjach naukowych.

• Współpracujemy ze środowiskiem administracyj-
nym i samorządowym związanym z bezpieczeń-
stwem wewnętrznym, a szczególnie z Dolnośląskim 
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i jego agen-
dami terenowymi, Urzędem Wojewódzkim oraz 
Państwową Strażą Pożarną wszelkich szczebli, 
Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi grupami 
dyspozycyjnymi.

tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego,
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
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W sieci zakończyły się XII Legnickie Prezentacje 
Edukacyjne zorganizowane przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. W ciągu 
siedmiotygodniowych prezentacji naszą stronę odwie-
dziło ponad 22 tysiące osób. W tym blisko 12 tysięcy 
razy oglądano prezentacje i wykłady przygotowane 
specjalnie na tę okazję. 

Na platformie www.lpe.pwsz.legnica.edu.pl pre-
zentowane były oferty edukacyjne szkół ponadpod-
stawowych z Legnicy i powiatu legnickiego, uczelni 
wyższych, a także instytucji edukacyjno-szkolenio-
wych. W ramach platformy zostały udostępnione 
także wykłady popularnonaukowe, prezentacje oraz 
prelekcje.

Uczniowie, którzy często mają trudności z pod-
jęciem decyzji związanej z dalszą edukacją, mieli 
doskonałą okazję poznać wszystkie aspekty związane 
z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i uczelni 
wyższych w roku 2021.

Ideą przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostępnej 
oferty edukacyjnej oraz możliwości rozwoju osobi-
stego. XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne były 
doskonałą okazją, by uzyskać informacje o zasadach 
rekrutacji w roku 2021 oraz zapoznać się z mate-
riałami prezentującymi szkoły i uczelnie w formie 
elektronicznej.

XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywały 
się pod honorowym patronatem JM Rektora PWSZ 
im. Witelona w Legnicy dra hab. Andrzeja Panasiuka, 
prof. PWSZ.

Patronami medialnymi XII Legnickich Prezentacji 
Edukacyjnych byli: LCA.PL, e-legnickie.pl, 24leg-
nica.pl, legnica24h.pl, Miedziowefakty.pl, zmiedzi.pl, 
TULegnica.pl, tvregionalna.pl, regionfan.pl

Zakończyły się 
XII Legnickie Prezentacje edukacyjne

LIStA UCZeStNIKóW

Szkoły ponadpodstawowe

• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żerom-
skiego w Legnicy – Technikum nr 2

• Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego 
w Legnicy

• Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Leg-
nicy

• Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich 
w Legnicy

• Technikum Akademickie w Legnicy
• Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
• V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza 

w Legnicy
• I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Legnicy
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego w Legnicy
• VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
• II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Legnicy
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Legnicy
• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Fran-

ciszka z Asyżu w Legnicy
• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

Miedź Legnica
• IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy
• Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
• Technikum TEB Edukacja w Legnicy
• Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
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Uczelnie

• Uczelnia Jana Wyżykowskiego
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 

w Legnicy
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Trans-

portu we Wrocławiu
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej 

Górze

Instytucje

• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Legnicy
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej EURES
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Dol-

nośląski Klaster Edukacyjny
• Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy
• Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

i Doskonalenia Nauczycieli
XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne umożliwiły 

zapoznanie się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2021/2022.

Oferujemy wiele kierunków kształcenia na stu-
diach licencjackich, inżynierskich, magisterskich 
i jednolitych studiach magisterskich, między innymi 
w dziedzinach nauk humanistycznych, technicznych, 
prawnych oraz medycznych. 

Nasza uczelnia umożliwia studiowanie w bardzo 
dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, 
salach dydaktycznych i socjalnych, pod okiem wysoko 
wykwalifikowanej kadry naukowej.

Na platformie www.lpe.pwsz.legnica.edu.pl zapre-
zentowane zostały także wykłady popularnonaukowe, 
prezentacje oraz prelekcje nauczycieli akademickich 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Można było je także oglądać poprzez ofi-
cjalny kanał uczelni w serwisie YouTube – https://
www.youtube.com/user/pwszlegnica

Wykłady i prezentacje 
XII Legnickie Prezentacje edukacyjne 

1. „Witelon” – film o patronie Uczelni.
2. „I Ty możesz zostać dogoterapeutą” – dr Małgo-

rzta Buchla (Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych).

3. „Kilka słów o więzieniu, czyli młodzi ludzie za kra-
tami” – dr Paweł Kobes (Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych).

4. „Handel wirtualnymi przedmiotami oraz kon-
tami gier komputerowych” – dr Jakub Rzucidło 
(Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych).

5. „Filologia” – film promocyjny – dr Małgorzata Szulc- 
-Kurpaska (Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych).

6. „Smart City” – mgr Grzegorz Majewicz (Wydział 
Nauk Społecznych i Humanistycznych).

7. „Pedagogika” – film promocyjny – dr Małgo-
rzata Buchla, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, 
mgr Tomasz Kwoka (Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych).

8. „Wodór – paliwo przyszłości?” – dr inż. Jerzy Kuś 
(Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych).

9. „Matematyka? Nie taki diabeł straszny” – dr Karol 
Selwat (Wydział Nauk Technicznych i Ekono-
micznych).

10. „Narzędzia informatyczne wspomagające kształce-
nie i pracę zdalną” – mgr inż. Krzysztof Kolbusz 
(Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych).

11. „Przewaga już na starcie: metody aktywizujące 
i umiejętności praktyczne studentów WNTiE” – 
dr Przemysław Siudak, dr Joanna Kenc, dr Paweł 
Skowron, mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek (Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych).

12. „Współczesne rozwiązania inżynierskie” – prezen-
tacja Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii 
Materiałowej „FERRUM” (Wydział Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych).

13. „Dziwny jest ten świat (fizyczny)” – dr Witold 
Urbanik (Wydział Nauk Technicznych i Ekono-
micznych).

14. „Prezentacja aktywności Studenckiego Koła 
Naukowego «Economicus»” – mgr Nadine Bednarz 
z grupą studentów omawiali m.in. zagadnienie 
wpływu interwencji spółki państwowej na ceny 
preparatów dezynfekcyjnych w okresie pandemii 
(Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych).

15. „Dlaczego warto studiować Coaching zdrowego 
stylu życia w PWSZ im Witelona w Legnicy?”. 

16. „Coaching zdrowego stylu życia – zawód z przy-
szłością !” – film promocyjny (Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej).

17. „Studiuj Ratownictwo medyczne w PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy!” – film promocyjny (Zakład Ratow-
nictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej).

18. „Ratownictwo medyczne w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy” (Zakład Ratownictwa Medycznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej).

19. „Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy” – film promocyjny (Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej).

20. „Fizjoterapia w PWSZ im. Witelona w Legnicy” – 
film promocyjny (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej).

21. „Student dietetyki – od teorii do praktyki” – 
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik, mgr Kata-
rzyna Traczuk-Bernat (Wydział Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej).

22. „Dietetyka w PWSZ im. Witelona w Legnicy !” – 
część 1 (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej).

23. „Dietetyka w PWSZ im. Witelona w Legnicy !” – 
część 2 (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej).

24. „Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy to 
możliwości rozwoju”. 

25. „Oblicza kultury studenckiej !”.
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W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, działającym przy Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w dniach 3 –16 
marca bieżącego roku trwały próbne matury. Próbne matury mają w tym 
roku wyjątkowy przebieg i ze względu na pandemię koronawirusa odby-
wają się w reżimie sanitarnym. Uczniowie na salę wchodzili w maseczkach 
oraz dezynfekowali dłonie. Dodatkowo przed wejściem na salę uczniom 
mierzono temperaturę.

Uczniowie zmierzyli się między innymi z takimi przedmiotami jak: język 
polski, matematyka i język obcy.

Próbne matury w ALO !
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Zapraszamy wszystkich internautów do polubienia oficjal-
nego profilu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy na portalu Facebook! Za jego pośrednictwem 
będziecie na bieżąco informowani o najważniejszych wydarze-
niach z życia PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy, reagując na rosnące zainteresowanie komunikacją za 
pośrednictwem mediów społecznościowych, postanowiła uru-
chomić swój profil na Instagramie. Zachęcamy do obserwo-
wania naszych zdjęć !

Strona Uczelni dostępna jest również w serwisach Twee-
ter i Youtube. Uczelnia ma także Wortal Akademicki – serwis 
informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy, na którym można 
znaleźć informacje z życia Uczelni. Witryna podzielona jest 
tematycznie: opisujemy wydarzenia naukowe – konferencje, 
prelekcje, nowości w ofercie edukacyjnej, w dziale kultura 
i rozrywka; zamieszczamy zapowiedzi i relacje z koncertów, 
recitali, występów kabaretów, zaś w zakładce sport i zdrowie – 
wszelkie informacje o aktywnych sposobach spędzania wolnego 
czasu. O nowościach w ofercie edukacyjnej, warsztatach i szko-
leniach dla studentów piszemy w zakładce edukacja i studia.

Wejścia na wszystkie nasze konta możliwe są przez stronę 
główną PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Zapraszamy również do korzystania z elektronicznej wersji 
biuletynu informacyjnego Uczelni „Kwadrans Akademicki”, 
w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia, jakie odby-
wały się w danym miesiącu oraz nowości w ofercie edukacyjnej.

Polub nas w social mediach !

www.pwsz.legnica.edu.pl

www.facebook.com/PWSZim.WitelonawLegnicy
www.twitter.com/PWSZimWitelona

www.instagram.com/pwsz_witelona_legnica
https://www.youtube.com/user/pwszlegnica

Odwiedź nas on-line
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60 uczelni w całym kraju przystąpiło do czwar-
tej już edycji programu Legia Akademicka. Do 
udziału w IV edycji przystąpiło 47 uczelni pub-
licznych, 9 niepublicznych i 4 wojskowe. W gro-
nie tych uczelni znalazła się Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona Legnicy, która 
odpowiada na zainteresowanie ze strony naszych 
studentów. 

Do Legii Akademickiej, która działa od 2017 
roku, do trzech dotychczasowych edycji przy-
stąpiło blisko 13 000 studentów, 7412 z nich 
złożyło przysięgę wojskową, a na pierwszy sto-
pień podoficerski zostało mianowanych 5848 
studentów. To realne wsparcie systemu rezerw 
osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące 
dołączą do tego grona w trakcie tegorocznej 
IV edycji.

Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się 
na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do pro-
gramu, gdzie na podstawie porozumienia zawar-
tego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej 
a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teo-
retyczną część ochotniczego szkolenia studen-
tów, obejmującą 30 godzin zajęć. Dotykają one 

Zgłoś się 
do Legii Akademickiej !

takich zagadnień jak wiedza z zakresu realizacji 
misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodo-
wego w aspekcie militarnym, zależności pomię-
dzy elementami systemu obronnego RP (cywilny 
i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, 
w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania praw-
nego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP 
(podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, 
odpowiedzialność karna i materialna). Od 2019 
roku realizowane jest również kilkanaście kur-
sów samokształcenia studentów zamieszczonych 
na platformie e-learningowej, specjalnie przygo-
towanej na potrzeby programu przez Regionalne 
Centrum Informatyki w Krakowie. GGG

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej 
umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miej-
sca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie 
ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Do                               
2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, 
z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy 
z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy 
się egzaminem i jest przepustką do złożenia 
przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu 
szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie 
szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu 
szkolenia podoficerskiego zakończonego egzami-
nem i mianowaniem na stopień kaprala, dając 
status podoficera rezerwy. 
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W roku akademickim 2020/21 dodatkowo 
wprowadzono moduł oficerski, mający charakter 
pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podofi-
cerski będzie się składał z części teoretycznej oraz 
praktycznej, w całości realizowanych w okresie 
wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akade-
mickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają 
za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech 
poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie 
uczestniczyli dotychczas w programie, ale są 
podoficerami rezerwy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy, która kolejny raz została wybrana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do organi-
zacji programu „Edukacja wojskowa studentów 
w ramach Legii Akademickiej”.

Zainteresowanym przypominamy, że do pro-
gramu przystąpić mogą studenci studiów pierw-
szego stopnia oraz studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego 
roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie.

Zapraszamy do udziału w dwóch modułach: 
module podstawowym oraz module podoficer-
skim. Rekrutacja trwa do 20 marca 2021 (termin 
nieprzekraczalny)!

Zgłoszenia do programu odbywa się z wyko-
rzystaniem formularza on-line, który jest 
dostępny na stronie http://www.pwsz.legnica.edu.
pl w zakładce Dla Studenta/Legia Akademicka.

Dodatkowo należy złożyć wniosek w sprawie 
przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej pro-
gramu edukacji wojskowej studentów w ramach 
Legii Akademickiej. Wniosek należy własnoręcz-
nie, czytelnie podpisać i dostarczyć do pokoju 
nr 3 budynek A (Dziekanat Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych) lub wysłać 
na adres: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sej-
mowa 5A, 59 – 220 Legnica z dopiskiem Legia 
Akademicka. Wniosek musi zostać dostarczony 
przed dniem 20 marca 2021.

Wszelkie zapytania w sprawie programu Legia 
Akademicka można kierować na adres e-mail: 

legiaakademicka@pwsz.legnica.edu.pl
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy „Wspólnota Akademicka” i Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
zapraszają do włączenia się w realizację projektu 
„POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – 
Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH” 
dofinansowanego ze środków Fundacji PZU.

W ramach projektu zaplanowano następujące 
działania:

1. 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 opatrun-
kowe, higieniczne i czystości. 

2. 10-dniowy pobyt w Drohobyczu, podczas 
którego wykonany zostanie remont sceny służącej 
dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły do organizo-
wania uroczystości i wydarzeń upamiętniających 
i podtrzymujących polskie tradycje, święta oraz 
postacie wybitnych Polaków; prace porządkowe 
przy polskich grobach na cmentarzu w Droho-
byczu.

W ramach pobytu na Ukrainie wolontariusze 
będą mogli zwiedzić Lwów (w tym Cmentarz 
Łyczakowski i Orląt Lwowskich), Drohobycz 
i jego region, wziąć udział w uroczystości 
z występami dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły 
z okazji urodzin Papieża Jana Pawła II (18 maja) 
oraz innych ciekawych wydarzeniach. 

Projekt zakłada udział 8 wolontariuszy (studen-
tów oraz osób spoza środowiska akademickiego) 
zainteresowanych wyjazdem zaplanowanym 
w dniach od 8 (wyjazd) do 19 (powrót) maja 

Wznawiamy akcję 
i wyjazd na Ukrainę

2021 roku. Chętnych do wyjazdu zapraszamy 
do zgłaszania i przesłania informacji na adres 
e-mail: SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl z poda-
niem danych: imię (lub imiona – zgodnie z wpi-
sem w paszporcie) i nazwisko; wydział, kierunek, 
rok studiów; adres zamieszkania; data i miejsce 
urodzenia: PESEL: numer telefonu do kontaktu. 

Zbiórka trwa do 6 maja 2021 roku. Dary 
można zostawiać w budynku A (parter – główny 
hol, szatnia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A.

Poza darami rzeczowymi można również wpła-
cać pieniądze na konto Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademi-
cka” – numer konta 63 1090 2066 0000 0001 4290 
9150 Santander Bank Polska S.A. z dopiskiem 
„POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV”.

Z uwagi na epidemię Covid-19 planowany 
wyjazd odbędzie się z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa (uczestnicy będą wyposa-
żeni w maski ochronne i płyny dezynfekcyjne), 
miejsce noclegu i wyżywienie zostały ustalone 
ze stroną ukraińską z gwarancją zapewnienia 
bezpiecznego pobytu.

WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę 
powinny posiadać ważny paszport.

PARTNERZY PROJEKTU
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Czy wiesz, kim był Witelon? Jakie miał związki 
z Legnicą? Jakie były jego odkrycia i ważniejsze 
prace? Na te i inne pytania odpowiedzi można zna-
leźć w filmie poświęconym Witelonowi, który został 
przygotowany przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Witelona w Legnicy. Film o patronie 
Uczelni można obejrzeć na oficjalnym kanale uczelni 
w serwisie YouTube – https://www.youtube.com/user/
pwszlegnica

25 marca 2003 
roku na mocy Roz-
porządzenia Rady 
Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pań-
stwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Legnicy 
otrzymała imię Wite-
lona – pierwszego pol-
skiego matematyka 
i fizyka, który przez 
wiele lat związany był 
z Legnicą. To pierw-
szy w dziejach Śląska 
uczony, który wywarł 
ogromny wpływ 
na rozwój nauk eks-
perymentalnych i sto-
sowanych.

Witelon – „filius 
Thuringorum et 
Polonorum” (syn 
Turyngów i Polaków 
– jak przedstawił 
się w „Perspectivie”) 
żył na przełomie 
XIII i XIV wieku. 
Jego matką była 
nieznana z imienia 
Polka, pochodząca 
z rycerskiego rodu 
z Borowa, natomiast 
ojcem – Henricus de 
Ziz – zamożny miesz-
czanin z Turyngii. Nie 
znamy nazwy miej-
scowości na Śląsku, 
w której się urodził. 
Mógł to być Borów 
koło Jawora, sam 
Jawor lub Legnica. Nie są również znane dokładne 
daty jego urodzenia i śmierci. Powszechnie uważa się, 
że urodził się około roku 1230, a zmarł ok. 1314. 
Zdaniem Jerzego Burchardta – wybitnego znawcy 
biografii Witelona – urodził się on ok. 1237 roku.

Witelon to pierwszy polski matematyk i fizyk, który 
przez wiele lat związany był z Legnicą. To również 
pierwszy w dziejach Śląska uczony, który wywarł 
ogromny wpływ na rozwój nauk eksperymentalnych 
i stosowanych. Jego osiągnięcia stworzyły podwaliny 

Czy wiesz, kim był Witelon ?
dorobku naukowego i myśli filozoficznych kolejnych 
okresów. Szczególny związek z Legnicą wskazuje 
na chwalebną rolę i pozycję tego miasta jako ośrodka 
życia naukowego i kulturalnego. Jego biografia 
ma kilka etapów ściśle związanych z miejscami i śro-
dowiskami jego działalności. W pierwszej kolejno-
ści wymienić należy Legnicę. Tu przebywał, stąd 
wyjeżdżał do Wrocławia i za granicę, do Legnicy też 

powracał. W Legnicy 
uczęszczał do szkoły 
parafialnej przy koś-
ciele św. św. Piotra 
i Pawła, gdzie później 
był profesorem. 

W 1262 roku Wite-
lon udał się na studia 
do Padwy. Tam zapisał 
się na wydział prawa 
kanonicznego. Prze-
bywając w Padwie 
do 1268 roku, stu-
diował również filo-
zofię i nauki ścisłe. 
W 1268 r. Witelon 
został wysłany jako 
przedstawiciel Włady-
sława do Viterbo. Tam 
właśnie napisał swoje 
dzieło „Perspectiva”, 
traktujące o optyce. 
Optyka stanowiła dla 
niego główną część 
filozofii przyrody stąd 
w swoim dziele zajął 
się również wyjaśnia-
niem podstawowych 
problemów filozoficz-
nych.

Przed Witelonem 
optyka jako wyod-
rębniona nauka nie 
istniała. Dopiero on 
zebrał rozproszone 
o niej wiadomości 
na podstawie rękopi-
sów i je usystematy-
zował, objaśnił oraz 
skomentował. Objaś-
nił i opisał budowę 

oka ludzkiego i zagadnienia związane z widzeniem 
przez człowieka. Wyjaśnił zjawisko złudzenia optycz-
nego, opisał również właściwości zwierciadeł oraz 
przechodzenie promieni świetlnych przez ciała prze-
zroczyste.

Witelon zajął się światłem i widzeniem, postrzega-
jąc je jako łącznik świata duchowego i materialnego. 
Światło traktowano w tym czasie jako nośnik wiedzy 
i objawień. W swoim dziele dokonał syntezy wiedzy, 
przedstawiając 470 twierdzeń i dowodów ich trafności.
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Pracownicy Ośrodka Informacji 
i Dokumentacji Naukowej, wychodząc 
naprzeciw potrzebom studentów i pra-
cowników Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
zorganizowali grupowe (w tym grupy seminaryjne) 
oraz indywidualne warsztaty on-line pn. „Infobro-
kering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania 
informacji w zbiorach elektronicznych”.

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szko-
lenia szybko i efektywnie odnajdziesz w Internecie 
(a w szczególności w udostępnianych przez bibliotekę 
e-zbiorach) ciekawe i przydatne informacje opraco-
wane przez specjalistów i ekspertów. Ponadto bez 
trudu sporządzisz bibliografię pracy licencjackiej lub 
magisterskiej.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zwią-
zane ze strategiami wyszukiwania danych w:
• pełnotekstowych bazach danych Wirtualnej Biblio-

teki Nauki (np. EBSCO, SCOPUS),
• bazie PROQUEST,
• Systemie Informacji Prawnej LEX,
• największych internetowych czytelniach on-line 

(IBUK Libra oraz Ebookpoint BIBLIO – Multime-
dialnej Bibliotece Cyfrowej),

• Cyfrowej wypożyczalni międzybiblio-
tecznej książek i czasopism nauko-
wych Academica,

• w katalogu on-line biblioteki (OPAC 
WWW).

Infobrokering w praktyce: 
zasady i metody 

wyszukiwania informacji 
w zbiorach elektronicznych

Warsztaty odbywają się w formie on-line (poprzez 
Google Meet w ramach Google Classroom), osoby 
chętne prosimy o kontakt drogą elektroniczną e-mail: 
biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub telefonicznie 
76 72 321 27.

Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do indy-
widualnych lub grupowych (np. seminaryjnych) 
potrzeb na podstawie zgłoszeń przekazanych na adres 
e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub telefonicz-
nie tel. 76 72 321 27.
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Studenci I roku studiów magisterskich na kie-
runku Bezpieczeństwo wewnętrzne uczestniczyli 
w zajęciach praktycznych z zakresu kryminalistycz-
no-procesowego zabezpieczania śladów na miejscu 
zdarzenia. Zajęcia pod opieką mgra Edwarda Pola-
kiewicza odbywały się w laboratorium krymina-
listycznym, które zostało utworzone na Wydziale 
Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej Uczelni. 

Z dużym zaangażowaniem i nieskrywaną satys-
fakcją studenci ujawniali ślady kryminalistyczne 
i korzystając z zasobów walizki kryminalistycznej, 
utrwalali je na potrzeby postępowania karnego. 
Dzięki takim zajęciom studenci mogli sprawdzić 
w praktyce swą teoretyczną wiedzę z zakresu ujaw-
niania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych 
na miejscach różnych zdarzeń, zabezpieczając między 
innymi ślady daktyloskopijne (odciski i odbitki pal-
ców). Nabyli także umiejętność sprawnego posługi-
wania się proszkiem ferromagnetycznym, utrwalania 
śladów na foliach daktyloskopijnych czy zabezpie-
czania mikrośladów.

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo 
wewnętrzne przeznaczone są dla osób chcących 
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, tj. funkcjo-
nariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przed-
stawicieli administracji państwowej i samorządowej 
zajmujących się bezpieczeństwem. Program kształ-
cenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej 
wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin 
pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, 
prawa oraz nauki o zarządzaniu.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umie-
jętności sprawiające, że absolwent studiów magi-
sterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Praktyczne zajęcia 
w laboratorium kryminalistycznym

w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożąda-
nym i dobrze wykształconym profesjonalistą, któ-
rego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki 
samorządu terytorialnego, administracja państwowa, 
służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany 
sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują 
przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz 
specjalistycznego z zakresu zagadnień prawnych 
i społeczno-psychologicznych.

Na kierunku spośród czterech oferowanych spe-
cjalności można wybrać kryminalistykę i techniki 
śledcze. Absolwent tej specjalności posiada umiejęt-
ności z zakresu wykorzystania metod i środków tech-
nicznych do rozpoznawania i wykrywania ujemnych 
zjawisk społecznych, w szczególności przestępstw 
i ich sprawców oraz umiejętności udowadniania 
związku między osobami a zdarzeniami.

BezPieCzeńStWO WeWnętrzne
studia magisterskie

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
 − administracja bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego,
 − kryminalistyka i techniki śledcze,
 − obronność państwa,
 − zarządzanie kryzysowe w administracji publicz-

nej.
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Zasoby cyfrowe 
Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy
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Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy zachęca czytelników 
do korzystania z elektronicznych książek, czasopism 
oraz licencjonowanych pełnotekstowych baz danych. 
Kody PIN do czytelni internetowych oraz dane do logo-
wania do zasobów pełnotekstowych baz dostępne są 
w Wypożyczalni oraz wysyłane drogą elektroniczną 
na prośbę czytelnika. W okresie epidemii biblioteka 
umożliwiła korzystanie z e-zbiorów bez konieczności 
wychodzenia z domu studentom i pracownikom, którzy 
nie posiadają jeszcze konta bibliotecznego. Wystarczy 
wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać 
na adres biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl wiadomość 
e-mail zawierającą podpisane odręcznie i zeskanowane 
oświadczenie czytelnika znajdujące się na stronie biblio-
teki www.biblioteka.pwsz.legnica.edu. pl w zakładce 
e-zbiory – zdalny dostęp do e-zbiorów. 

Do zasobów cyfrowych biblioteki należą m.in. dwie 
czytelnie on-line: ebookpoint BIBLIO – Multimedialna 
Biblioteka Cyfrowa oraz IBUK Libra. 

Ebookpoint BIBLIO to serwis działający na zasa-
dach tradycyjnej biblioteki, przeniesionej do sieci. 
To zbiór literatury specjalistycznej – na bieżąco uzu-
pełniany o nowości w dniu ich wydania. BIBLIO służy 
poszerzaniu kompetencji zawodowych i zdolności tech-
nicznych, ponadto skierowane jest do czytelników 
chcących zgłębiać swoje prywatne pasje i zaintereso-
wania poprzez dostęp do literatury. Obecnie czytelnicy 
mogą korzystać z kolekcji 1896 publikacji.

Serwis IBUK Libra posiada książki i czasopisma 
w formie elektronicznej, między innymi z nauk medycz-
nych, ekonomii, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
humanistycznych. Zapewnia dostęp do zbiorów pub-
likacji specjalistycznych, naukowych, popularno-
naukowych. 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 czy-
telnicy mogą korzystać z kolekcji 1956 publikacji.

Biblioteka udostępnia elektroniczne licencjono-
wane pełnotekstowe bazy: PROQUEST oraz bazy 
w ramach WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI.

Na terenie Czytelni Naukowych studenci mogą 
korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEX – bazy 
prawniczej, zawierającej m.in. akty prawne, orzecz-
nictwo, komentarze i monografie.

Zachęcamy czytelników do korzystania z Dolno-
śląskiej Biblioteki Cyfrowej, która udostępnia 82 343 
obiekty cyfrowe. W DBC znajduje się również kolek-
cja 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.

W ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych Academica istnieje możliwość dostępu 
(na terenie biblioteki) do ponad 3 milionów 300 tys. 
publikacji (literatury naukowej i popularnonaukowej, 
książek i artykułów z czasopism) ze zbiorów cyfro-
wych Biblioteki Narodowej – ze wszystkich dzie-
dzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną 
prawa autorskiego.

W roku 2021 Biblioteka prenumeruje 73 tytuły 
czasopism w wersji drukowanej, 12 w wersji elek-
tronicznej (dostępnych na terenie biblioteki) oraz 
13 tytułów otrzymywanych w darze. Na stronie 
internetowej Biblioteki www.biblioteka.pwsz.legnica.
edu.pl w zakładce ZBIORY I KATALOG – Czytel-
nia Czasopism udostępniane są wykazy czasopism 
(w tym wykaz czasopism, do których nie jest wyma-
gane logowanie). 
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Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zakończono dostawę i montaż symulatora 
kolejowego dla kierowcy oraz symulatora systemu 
Kontroli Traffic PKP. 

Symulatory dostarczyła firma SIM Factor jako 
wyposażenie pracowni logistyki i transportu. Symula-
tor kolejowy SMART wyposażony jest w pulpit loko-
motywy Newag 6 DG, oprogramowanie symulacyjne 
z biblioteką trasy SIM Factor oraz stację nauczyciel-
ską. Symulator Kontroli Traffic składa się z pięciu 
stacji dla kursantów i stanowiska nauczyciela.

SIM Factor to producent oprogramowania symu-
lacyjnego, symulatorów pojazdów oraz gier symu-
lacyjnych. Jest to firma działająca w obszarze 
elektronicznej rozrywki oraz realistycznych symula-
torów szkoleniowych. Posiada bogate doświadczenia 
w tworzeniu zaawansowanych trenażerów kolejowych 
wyposażonych w platformy ruchowe i fizyczne pulpity. 
Rozwiązania stosowane przez SIM Factor wspierają 
technologie rzeczywistości wirtualnej (Oculus Rift, 

Powstała pracownia logistyki i transportu

HTC Vive), jak również zaawansowane kontrolery 
ruchowe (Perception Neuron).

Studia na kierunku Logistyka i transport zapew-
niają wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje 
menadżera. Inżynier pracujący w branży Transport- 
-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projek-
tująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów 
branży TSL, jak i menedżer, który posiada wiedzę 
i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarzą-
dzania, psychologii czy prawa gospodarczego.

Absolwent kierunku Logistyka i transport jest 
przygotowany m.in. do: projektowania systemów 
oraz procesów logistycznych i transportowych, 
zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami 
(np. w ramach łańcucha dostaw), projektowania prze-
strzeni magazynowej i jej infrastruktury, zarządza-
nia zasobami ludzkimi w procesach logistycznych 
i w transporcie czy też analizy i kształtowania eko-
nomicznej efektywności realizowanych procesów logi-
stycznych i transportowych.
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W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy ukażą się „Zeszyty 
Naukowe” nr 38(1)/2021. Wydanie składać się będzie 
z 8 artykułów: 
1. Kornelia Hübscher – „Osamotnienie dziecka w prze-

strzeni gabinetu pomocy psychologicznej w nar-
racjach terapeutów”.

2. Wojciech Mucha – „Uwarunkowania prawne, insty-
tucjonalne oraz praktyka pracy pracownika socjal-
nego z klientami pomocy społecznej”.

3. Alfred Skorupka – „Wybrane aspekty filozoficzne 
psychoterapii Gestalt”.

4. Paweł Lubiewski, Aneta Dróżdż – „Dywersja i sabo-
taż – istota oraz wzajemne relacje”.

5. Andrzej Szymczyk – Prawno-organizacyjne aspekty 
funkcjonowania policyjnych pomieszczeń dla osób 

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 
w Legnicy nr 38(1)2021

zatrzymanych oraz doprowadzania do nich osób 
w celu wytrzeźwienia”.

6. Grzegorz Sambor – „Przedmiotowy zakres bezpie-
czeństwa ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej”.

7. Aneta Dróżdż – „Krótka historia polskich formacji 
chroniących organy kierownicze państwa”.

8. Marcin Hibner – Recenzja książki: Piotr Rygus, 
Aleksandra Goniewicz „Czarna pamięć – górnicze 
miejsca pamięci”, Instytut Myśli Polskiej im. Woj-
ciecha Korfantego, Katowice 2020, 166 s.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów 
w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowa-
nia i struktury artykułów. Informacje te opublikowano 
z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje 
artykuły do kolejnych wydań „Zeszytów Naukowych”.
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Umowa na wyjazd pracownika w programie Era-
smus+ do krajów programu / krajów partnerskich 
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych / w celu 
szkoleniowym. Umowa określa rodzaj stypendium, 
jakie uzyskuje uczestnik. Może to być: stypendium 
z funduszy UE programu Erasmus+, stypendium 
zerowe, stypendium z funduszy UE programu Era-
smus+ na określony okres połączone z dofinansowa-
niem zerowym na kolejny okres. 

Stypendium obejmuje: dodatkowe dofinansowanie 
dla osób niepełnosprawnych przelewem na numer 
rachunku bankowego lub w gotówce wypłacane po 
przyjeździe (dot. przyjazdów pracowników z krajów 
programu /  rajów partnerskich). Strony uzgadniają 
warunki i załączniki wymienione poniżej stanowiące 
integralną część umowy. 

Pierwszy z nich dotyczy indywidualnego pro-
gramu (nauczania / szkolenia), załącznik drugi określa 
warunki ogólne. Jednocześnie postanowienia zawarte 

Zmiany warunków i trybu kierowania 
pracowników za granicę

w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami 
zawartymi w załącznikach. 

Uczelnia zapewni uczestnikowi wsparcie w celu 
zrealizowania wyjazdu o charakterze (dydaktycz-
nym / szkoleniowym) w programie Erasmus+.

Uczestnik akceptuje warunki wsparcia określone 
w umowie i zobowiązuje się zrealizować program 
mobilności uzgodniony w załączniku I w celu zrea-
lizowania (nauczania / szkolenia).

Zmiany lub uzupełnienia Umowy powinny zostać 
uzgodnione przez obie strony umowy oraz sporzą-
dzone na piśmie w formie aneksu lub jednostron-
nego powiadomienia Uczestnika o dokonanej zmianie 
(zawiadomienie pocztą tradycyjną lub e-mailową). 
Zmiana zostanie potwierdzona przez uczestnika w for-
mie podpisu na aneksie lub zawiadomienia Uczelni 
o akceptacji zmienionych warunków wsparcia pocztą 
tradycyjną lub e-mailową.

ciąg dalszy na str. 44

W lutym ukazało się zarządzenie rektora Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej 
im. Witelona w Legnicy zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu kiero-
wania przez Uczelnię za granicę pracowników Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej 
im. Witelona w Legnicy w ramach Programu erasmus+ oraz przyjmowania pracowni-
ków zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
W dotychczas obowiązującym zarządzeniu rektora z czerwca 2020 r. zmieniono treść 
dwóch załączników:  umowy na wyjazd w języku polskim i angielskim. Oto najważ-
niejsze zapisy tych dokumentów. 
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Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania jej 
przez ostatnią ze stron.

Okres mobilności powinien rozpocząć się okre-
śloną datą i podobnie zakończyć się. Datą rozpoczę-
cia okresu mobilności jest pierwszy dzień, a datą 
zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w jakim 
uczestnik – zgodnie z przyjętym do realizacji indywi-
dualnym programem (nauczania / szkolenia) powinien 
być obecny w organizacji przyjmującej. 

Wymieniony okres mobilności nie obejmuje dni 
przeznaczonych na podróż.

Uczestnik otrzyma stypendium z funduszy UE 
na okres pobytu. Jeżeli uczestnik uzyskał stypen-
dium z funduszy UE, liczba dni będzie równa okre-
sowi mobilności; jeżeli Uczestnik uzyskał stypendium 
z funduszy UE połączone ze stypendium zerowym, 
liczba dni będzie odpowiadać części okresu mobilno-
ści, ale nie krótszemu niż minimalny – 2 dni pobytu 
za granicą.

Jeżeli Uczestnik uzyskał stypendium zerowe, jako 
liczbę należy wpisać 0. 

Łączny czas trwania okresu mobilności nie może 
przekroczyć dwóch miesięcy oraz nie może być krótszy 
niż dwa następujące po sobie dni. Zasada ta obowią-
zuje jedynie dla wyjazdów w celu prowadzenia zajęć. 

Uczestnik jest zobowiązany do przeprowadzenia 
ogółem wyznaczonej liczby godzin zajęć dydaktycz-
nych w ciągu określonej liczby dni. Minimalna liczba 
godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu 
jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. 

Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć 
dydaktycznych do zrealizowania w niepełnym tygo-
dniu będzie proporcjonalnie większa.

Uczestnik może wnioskować o przedłużenie okresu 
pobytu w ramach limitów określonych w regulaminie.

Jeżeli Uczelnia wyrazi zgodę na przedłużenie okresu 
mobilności, niniejsza umowa musi być aneksowana.

Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu 
mobilności musi być określona w zaświadczeniu o dłu-
gości trwania pobytu wystawionym przez organizację 
przyjmującą.

Uczestnik otrzyma stypendium w określonej wyso-
kości jako ryczałt na koszty utrzymania oraz ryczałt 
na koszty podróży. Ryczałt na koszty utrzymania 
określany jest na dzień pobytu. 

Zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związ- 
ku z niepełnosprawnością, tam gdzie to ma zastosowa-
nie, będzie dokonany w oparciu o dowody finansowe 
dostarczone przez uczestnika potwierdzające ponie-
sienie dodatkowych kosztów do wysokości określonej 
w decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty stypendium 
związanej z niepełnosprawnością – zwrot za ponie-
sione koszty rzeczywiste.

Uczestnik zaświadcza, że na okres finansowania 
określony niniejszą umową nie otrzymał innego dofi-
nansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie 
identycznych kosztów.

O ile nie jest naruszany zapis artykułu 3.3, dodat-
kowe wsparcie finansowe z innych źródeł przyznane 
w celu zrealizowania programu (nauczania / szkolenia) 

Zmiany warunków i trybu kierowania… cd. ze str. 43
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uzgodnionego w Załączniku I jest dopuszczalne.
Stypendium w całości lub jego część będzie podle-

gać zwrotowi, jeżeli uczestnik nie będzie przestrzegać 
warunków Umowy. Jednakże zwrot nie będzie wyma-
gany, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych 
działań za granicą z powodu działania „siły wyższej”. 
Takie przypadki muszą być zgłaszane przez uczestnika 
do Uczelni bezpośrednio po zajściu zdarzenia. Przy-
padki „siły wyższej” podlegają zatwierdzeniu przez 
przedstawiciela Uczelni. 

W terminie 30 dni od podpisania Umowy przez 
obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia 
okresu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi 
płatność stanowiąca 100% kwoty. 

Uczestnik musi przedłożyć zaświadczenie o pobycie 
wystawione przez organizację przyjmującą wskazujące 
na datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności.

Uczestnik na czas realizacji mobilności zobowią-
zany jest do posiadania odpowiedniego ubezpiecze-
nia, tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 
lub innego oraz dodatkowe ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w ser-
wisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych.

Uczestnik wypełni indywidualny raport on-line 
EU Survey po zakończonej mobilności, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

Uczestnik, który nie złoży raportu, może zostać 
zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub peł-
nego zwrotu otrzymanego stypendium UE.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
W wypadku sporu między Uczelnią a uczestnikiem 

co do interpretacji, realizacji lub ważności niniejszej 
umowy – jeżeli nie będzie mógł być rozstrzygnięty 
polubownie – wyłączna kompetencja rozstrzygnięcia 
sporu leży w gestii właściwego sądu powszechnego.

Indywidualny program nauczania / indywidu-
alny program szkolenia dla wyjazdów w progra-
mie Erasmus*Mobility Agreement Staff Mobility 
For Teaching  /  Mobility Agreement Staff Mobility 

For Training
Każda ze stron umowy zwolni drugą stronę 

z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za szkody 
poniesione przez nią lub jej personel w wyniku rea-
lizacji umowy, z zastrzeżeniem, że takie szkody nie 
wynikają z poważnego lub celowego wykroczenia 
drugiej strony lub jej personelu.

Polska Narodowa Agencja, Komisja Europejska 
lub ich personel nie będą ponosić odpowiedzialności 
w przypadku roszczeń powstałych z tytułu reali-
zacji umowy dotyczących jakichkolwiek szkód spo-
wodowanych podczas realizacji okresu mobilności. 
W rezultacie Polska Narodowa Agencja lub Komisja 
Europejska nie będą rozpatrywać jakichkolwiek wnio-
sków o odszkodowanie lub zwrot towarzyszących 
takiemu roszczeniu.

W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika 
obowiązków wynikających z umowy i bez względu 
na konsekwencje przewidziane w ramach obowiązu-
jącego prawa Uczelnia jest uprawniona do rozwiąza-

nia lub anulowania umowy bez dalszych formalności 
prawnych w przypadku, gdy uczestnik nie podejmie 
działania w terminie jednego miesiąca od otrzymania 
zawiadomienia przesłanego listem poleconym. 

Jeżeli uczestnik rozwiąże umowę przed datą jej 
zakończenia lub jeżeli nie będzie przestrzegać prze-
pisów umowy, będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą 
kwotę stypendium. GGG

W przypadku rozwiązania umowy przez uczestnika 
z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidy-
walnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego 
poza kontrolą uczestnika, która nie jest skutkiem jego 
błędu lub zaniedbania, uczestnik będzie uprawniony 
do otrzymania kwoty dofinansowania odpowiadającej 
rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności jak 
zdefiniowano to powyżej. Wszelkie pozostałe fundusze 
będą podlegały zwrotowi.

Wszelkie dane osobowe zawarte w umowie będą 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy UE oraz o swobodnym przepływie 
tych danych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie 
w związku z realizacją umowy i rozpowszechnianiem 
rezultatów uzyskanych po jej zakończeniu przez uczel-
nię wysyłającą, Narodową Agencję i Komisję Euro-
pejską z uwzględnieniem konieczności przekazywania 
danych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za 
kontrole i audyt zgodnie z przepisami UE (Europejski 
Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)).

Na pisemny wniosek, Uczestnik może uzyskać 
dostęp do swoich danych osobowych i poprawić nie-
prawidłowe lub niekompletne informacje. Wszelkie 
pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych 
należy kierować do Uczelni wysyłającej i / lub Naro-
dowej Agencji. 

Uczestnik może złożyć skargę dotyczącą przetwa-
rzania danych osobowych do Europejskiego Inspek-
tora Ochrony Danych w odniesieniu do wykorzystania 
tych danych przez Komisję Europejską.

Strony umowy zobowiązują się przedstawić wszel-
kie szczegółowe informacje wymagane przez Komisję 
Europejską, Polską Narodową Agencję lub każdy inny 
organ zewnętrzny upoważniony przez Komisję Euro-
pejską lub Polską Narodową Agencję w celu wery-
fikacji, że okres mobilności i postanowienia umowy 
są realizowane we właściwy sposób
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Po futsalistach przyszła pora na siatkarki. Tym razem 
reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy w piłce siatkowej kobiet przy-
stąpiła do sportowej rywalizacji. 14 marca we Wrocławiu 
w hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się 
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn, w której oprócz Uczelni z Legnicy wzięły udział 
ekipy z Wrocławia. Rozgrywki te miały za zadanie wyło-
nić Mistrza Dolnego Śląska w piłce siatkowej oraz były 
jednocześnie eliminacjami do półfinału D Akademickich 
Mistrzostw Polski.

Drużyna AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy w składzie: 
Jagoda Appel, Dorota Chmielowska, Nikola Ginda, Wero-
nika Jurczyk, Aleksandra Kachnowicz, Katarzyna Kielańska, 
Paulina Łata, Maja Nagórna, Martyna Rataj, Wiktoria Wol-
niczek, zajęła ostatecznie szóste miejsce. Trenerem zespołu 
był Jacek Kiełb.

Mimo zajęcia miejsca poza podium, drużyna zagrała 
w turnieju bardzo ambitnie w myśl zasady: Atmosfera-Zabawa
-Sport. Zwycięzcą turnieju kobiet została ekipa z Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Warto zaznaczyć, iż całe zawody, których organizatorem 
była Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego 
Związku Sportowego, odbywały się w ścisłym reżimie sani-
tarnym. Wszyscy uczestnicy mieli obowiązek przestrzegania 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa na hali sportowej, co 
wiązało się z koniecznością noszenia maseczek w częściach 
wspólnych oraz zachowania dystansu społecznego na kory-
tarzach i trybunach. Rozgrywki odbywały się bez udziału 
kibiców, a trybuny były otwarte tylko dla drużyn oczekują-
cych na swoje spotkania oraz osób towarzyszących. Na całe 
rozgrywki każdy zespół miał do dyspozycji swoją szatnię. 

Najważniejsza jest atmosfera i zabawa
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®Publikacja skierowana jest do wszystkich osób 
zainteresowanych zdobyciem wiedzy z podstaw 
zarządzania, szczególnie dla studentów różnych 
kierunków.

dr Tadeusz Kowalski – doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o zarządzaniu, nauczyciel 
akademicki na Wydziale Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Autor licznych opracowań 
naukowych dotyczących wizerunku pracodawcy (m.in. 
rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie 
Jagiellońskim), pracowników wiedzy, zarządzania 
publicznego. Prowadził szkolenia administracji pub-
licznej z zakresu korupcji, etyki i jakości. 

49nowości wydawnicze

akademicki
humaNiSTYcZNY
aRTYSTYcZNY
LiNGWiSTYcZNY
maTemaTYcZNY
BiOLOGicZNO-chemicZNY
PRZYROdNicZY
INŻYNIERSKI
iNFORmaTYcZNY
medYcZNY
PRaWNicZY
aRchiTekTONicZNY
dZieNNikaRSki

 W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się książka 
pt. Zarządzanie w organizacji autorstwa dra Tadeusza 
Kowalskiego, nauczyciela akademickiego z Zakładu 
Zarządzania na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych naszej Uczelni.

Praca ma na celu przedstawienie zagadnień doty-
czących zarządzania w organizacjach w przystępnej, 
skrótowej formie, wzbogaconej o biografie wybranych 
wybitnych przedstawicieli nauki oraz przykłady obra-
zujące omawiane zagadnienia. 

Pierwszy rozdział dotyczy podstawowych pojęć 
z zakresu zarządzania, organizacji i przedsiębiorczo-
ści. W drugim rozdziale autor opisuje teorie zarzą-
dzania, pokazując, skąd zarządzanie się wzięło i skąd 
wiemy to, co wiemy. W kolej-
nych rozdziałach opisywane 
są funkcje zarządzania, przy 
czym – zgadzając się z uwa-
gami Adama Stabryły – two-
rzenie planów poprzedzone jest 
identyfikacją warunków decy-
zyjnych (rozdział trzeci) oraz 
wpływu otoczenia (rozdział 
czwarty). Znając zewnętrzne 
uwarunkowania, można przy-
stąpić do określenia kierunku 
działania dzięki takim pojęciom 
jak wizja, misja, cele, strate-
gia i planowanie w organi-
zacji (rozdział piąty). Kiedy 
już wiadomo, co robić, można 
przystąpić do konstruowa-
nia organizacji (rozdział szó-
sty) poprzez formowanie jego 
struktury. Aby z kolei ludziom 
chciało się być pracownikami, 
warto zapoznać się z teoriami 
motywacji, stylami kierowania 
oraz wykorzystaniem zdobytej 
wiedzy w postaci zarządzania 
zasobami ludzkimi (rozdział 
siódmy). Ponieważ każde dzia-
łanie się kończy, konieczne jest 
sprawdzenie, czy udało nam 
się osiągnąć zaplanowane cele, 
stąd opis celów i przebiegu 
kontroli (rozdział ósmy).

Tematykę pracy dopełniają 
rozdziały przenikające całość 
prezentowanych treści, są to 
przykładowe koncepcje zarzą-
dzania (rozdział dziewiąty), 
kultura organizacyjna (rozdział 
dziesiąty), zakłócenia w orga-
nizacji w postaci konfliktów 
i wybranych patologii (rozdział 
jedenasty) i zarządzanie zmia-
nami (rozdział dwunasty).

Zarządzanie w organizacji

dr Tadeusz Kowalski
 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o zarządzaniu, nauczyciel akademicki na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Autor licznych opracowań naukowych dotyczących 
wizerunku pracodawcy (m.in. rozprawa doktorska 
obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim), pra-
cowników wiedzy, zarządzania publicznego. Pro-
wadził szkolenia administracji publicznej z zakresu 
korupcji, etyki i jakości.

Z recenzji wydawniczej

 Książka zawiera ciekawy przegląd problemów z podstaw zarządzania w organi-
zacji. Autor omawia podstawowe problemy w zarządzaniu, ewolucję zarządzania, 
problemy rozwoju i funkcjonowania, rolę informacji w podejmowaniu decyzji, 
struktury w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrolę w  organizacji, 
patologie w organizacji oraz rolę zarządzania zmianą i kultury organizacyjnej 
w rozwoju firmy. Obszerna polska i zagraniczna literatura, logiczny i konsekwentny 
wywód to zalety tej książki. Atrakcyjność tekstu wzbogacają „złote myśli”(…). Historie 
firm wiążą teorię z praktyką.

dr hab. Leon Jakubów, prof. UE

Dobór oraz sekwencjonowanie omawianych zjawisk można z pewnością uznać 
za  wkład Autora w dyskurs o problemach zarządzania. Opisy przypadków przyku-
wają uwagę Czytelnika i mogą stanowić dla Niego inspirację. Jako kluczowych, doce-
lowych odbiorców należy wskazać studentów, ale także praktyków gospodarczych, 
poszukujących naukowego, merytorycznego wsparcia.

dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE

Tadeusz Kowalski

Zarządzanie
w organizacji

Wydawnictwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
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W stycznia 2021 roku w Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło 
się Posiedzenie Zarządu w sprawie przygotowań 
do organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia Klubu 
Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

O potrzebie rozpoczęcia jubileuszowych przygoto-
wań, zarówno w klubie jak i w Uczelni, mówiło się 
już dużo wcześniej. Akademickie władze Klubu zde-
cydowały, że jednym z elementów godnego uczczenia 
Jubileuszu KU AZS PWSZ będzie spotkanie wszyst-
kich członków, którzy reprezentowali Klub i Uczel-
nię na sportowych arenach zarówno w regionie, jak 
i w całej Polsce.

Podczas Zarządu omówiono plan działań oraz 
wstępne założenia do budżetu, który pozwoli na zorga-
nizowanie wielu jubileuszowych imprez i uroczystości 
głównej. W kolejnym miesiącu w klubie powołany 
zostanie Komitet Organizacyjny, którego zadaniem 
będzie opracowanie kalendarza jubileuszowych imprez 
sportowych, pozyskanie środków finansowych na rea-
lizację tych imprez i przygotowanie głównej uroczy-
stości.

Na potrzeby jubileuszu stworzono oficjalne logo 
20-lecia, które zaprojektowała Ewa Milun-Walczak – 
od 2012 roku absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, wydział grafiki, specjalizacja główna: 
grafika wydawnicza, specjalizacja dodatkowa: fotogra-
fia oraz absolwentka studiów doktoranckich na tej 
samej uczelni. W prowadzeniu działalności jako 
„MILUNA” oferuje zainteresowanym zarówno różne 
usługi fotograficzne, jak i szeroki pakiet działań 
z dziedziny projektowania graficznego.

Przygotowania do Jubileuszu KU AZS 
PWSZ im. Witelona w Legnicy

Zarząd klubu do składu Komitetu Organizacyj-
nego oprócz obecnych działaczy serdecznie zaprasza 
wszystkie osoby, które chciałyby mieć swój wkład 
w przygotowanie obchodów tego pięknego Jubileuszu. 
Zaproszenie kierowane jest szczególnie do byłych 
studentów i trenerów oraz zasłużonych działaczy 
Klubu Uczelnianego AZS.

Niech rok 2021, rok Jubileuszu 20-lecia Klubu 
Uczelnianego AZS, będzie rokiem sportowego święta 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy, a także Legnicy i województwie 
dolnośląskim.




