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co za nami4
1 czerwca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-

wej im. Witelona w Legnicy odbyło się spotkanie władz 
Uczelni z prezydentem Lubina Robertem Raczyńskim. 
Omawiano możliwości współpracy.

1 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy rozpoczęła rekrutację 
na studia na rok akademicki 2021/2022. Oferujemy 
24 kierunki studiów – jedenaście kierunków studiów 
licencjackich, cztery kierunki inżynierskie, sześć kie-
runków studiów magisterskich (dwuletnich po ukoń-
czeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz 
trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pię-
cioletnich). Rekrutacja na studia w ramach pierw-
szego naboru potrwa do 3 sierpnia 2021 roku.

1 czerwca – w siedzibie Uczelni został urucho-
miony punkt informacyjny o rekrutacji. W punkcie, 
który mieści się na parterze głównego budynku, 
można uzyskać informacje na temat zasad tegorocz-
nej rekrutacji czy zaopatrzyć się w ulotki informa-
cyjne o kierunkach, informatory oraz zarejestrować 
się w systemie elektronicznym. Punkt informacyjny 
otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00, tel. 76 723 22 10, e-mail: rekruta-
cja@pwsz.legnica.edu.pl

1 czerwca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy rozpoczęło się przyjmo-
wanie dokumentów od kandydatów na studia na rok 
akademicki 2021/2022. Dokumenty można składać 
do 3 sierpnia 2021 roku w punkcie informacyjnym 
lub właściwych dla danego kierunku dziekanatach.

4 czerwca – był dniem wolnym od zajęć dydak-
tycznych.

8 czerwca – odbyło się walne zebranie członków 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

10 – 13 czerwca – drużyna Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w piłce 
ręcznej kobiet wzięła udział w finale Akademickich 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej, który odbywał 
się w Katowicach. W finale wystąpiło 16 najlepszych 
drużyn szczypiorniaka z całej Polski.

16 czerwca – przedstawiciele naszej Uczelni zapre-
zentowali ofertę edukacyjną Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2021/2022 podczas meczu Prochowiczanki 
Prochowice z Włókniarzem Leśną. Mecz rozegrano 
w Prochowicach.

18 – 19 czerwca – w Legnicy odbywała się kolejna 
edycja „Gruszki Cup”. Jest to największa impreza 
w Legnicy i w regionie promująca siatkówkę, zdrowy 

i aktywny styl życia. „Gruszka Cup” to turniej dla 
kobiet, mężczyzn i rodzin z dziećmi. Wydarzenia 
wspierała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy.

21 czerwca – w Centrum Konferencyjno-Wido-
wiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy odbyła się uroczystość nada-
nia tytułu Doktora Honoris Causa Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Profesor 
Nadiji Skotnej, Rektor Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

26 – 27 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy gościła w Jaworze 
na XVII Powiatowych Targach Edukacyjnych oraz 
na Moto Offensive 2021. Wydarzenia organizowane 
były na jaworskim Rynku.

26 czerwca – przedstawiciele naszej Uczelni zapre-
zentowali ofertę edukacyjną Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2021/2022 podczas meczu Prochowiczanki 
Prochowice z Karkonoszami Jelenia Góra. Mecz roze-
grano w Prochowicach.
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Studia podyplomowe to doskonała okazja 
do nabycia nowych kompetencji pod kierunkiem 
doświadczonej kadry praktyków.

Zmieniające się warunki życia związane 
z dynamiką zmian społecznych, rynku pracy, 
rozwoju nowych technologii, przemian demogra-
ficznych, w tym zmian pokoleniowych, wpływają 
na wiele aspektów gospodarki. Każde pokole-
nie jest wewnętrznie zróżnicowane pod wzglę-
dem stylu życia i innych wartości wpływających 
na zachowania i potrzeby, stąd pojawia się zapo-
trzebowanie na nowe kompetencje ułatwiające 
sprawne funkcjonowanie zarówno w obszarach 
zawodowych, jak i prywatnych.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona 
w Legnicy zaprasza na dwusemestralne, dokształ-
cające studia podyplomowe pn. „Psychologiczne 
metody wspierania rozwoju”.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom 
wiedzy z zakresu terapii poznawczo-behawio-
ralnej (TPB), terapii skoncentrowanej na roz-
wiązaniach (TSR), racjonalnej terapii zachowań 
(RTZ), dialogu motywującego (DM), coachingu, 
psychologii społecznej, neurobiologii. Studia 
w swym założeniu mają również stworzenie moż-
liwości zdobycia nowych umiejętności i wymiany 
know how zarówno pomiędzy uczestnikami, jak 
i wykładowcami poprzez praktyczny trening kom-
petencji komunikacji, samoświadomości, moty-
wacji oraz kontroli emocji, które są kluczowymi 
kompetencjami we wszystkich obszarach życia. 

Słuchacze zostaną wyposażeni w narzędzia 
i techniki przydatne zarówno w życiu osobistym, 
jak i zawodowym, a zdobyta wiedza z zakresu 
psychologii zmian, treningu szczęścia, zarzą-
dzania stresem, sztuki podejmowania decyzji 
i zwiększania efektywności podejmowanych dzia-
łań przyczyni się do skutecznego towarzysze-
nia innym w zmianie opartej na ich własnych 
zasobach.

Nowy kierunek studiów podyplomowych
„Psychologiczne metody wspierania rozwoju”

Studia adresowane są do absolwentów stu-
diów wyższych, zainteresowanych praktycznym 
wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w zawo-
dowych i prywatnych kontaktach, a przede 
wszystkim do osób chcących wzbogacić swój 
warsztat pracy o zagadnienia związanymi ze 
świadomym rozwojem kompetencji, samoświa-
domości, komunikacji i poprawy jakości swoich 
relacji i efektywności działań. 

Zapraszamy również menedżerów, przedsiębior-
ców, pracowników działów HR, osoby kierujące 
zespołami pracowniczymi lub odpowiedzialnymi 
za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, dorad-
ców zawodowych, trenerów chcących wzbogacić 
swój warsztat pracy, nauczycieli, kuratorów sądo-
wych, pracowników pomocy społecznej, peda-
gogów, psychologów, dietetyków, pielęgniarki, 
osoby które zawodowo zajmują się niesieniem 
pomocy lub wychowaniem. 

Wykaz modułów:

• Psychologia społeczna – mechanizmy psycho-
logiczne jako przyczyny zachowań ludzi – 16 
godz.

• Psychologia zarządzania – mechanizmy psy-
chospołeczne w organizacji – 16 godz.

• Neurobiologiczne mechanizmy zachowań 
i uczenia się – 16 godz.

• Podstawy pracy metodami w modelu poznawczo- 
-behawioralnym – 32 godz.

• Metody i narzędzia coachingowe w pracy 
z zespołami i grupami – 16 godz.

• Warsztaty technik inspirowanych Terapią 
Skoncentrowaną na Rozwiązaniach – 32 godz.

• Stosowanie modelu wsparcia opartego 
na metodzie Dialogu Motywującego – 16 godz.

• Wykorzystanie technik w oparciu o Racjonalną 
Terapię Zachowań – 16 godz.



6 z obrad Rady Uczelni

Program majowego posiedzenia Rady 
Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
dotyczył przede wszystkim zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego Uczelni 
za 2020 rok. 

Sprawozdanie przedstawił mgr Edward 
Biegun, przewodniczący Komisji Budże-
towej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy. Dokument 
zawierał wprowadzenie do sprawozda-
nia finansowego za okres od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r., bilans spo-
rządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., 
rachunek zysków i strat sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2020 r., zestawienie 
zmian w kapitale własnym sporządzone 
na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunek 
przepływów pieniężnych sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dodat-
kowe informacje i objaśnienia do spra-
wozdania finansowego za okres od 1 
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Członkowie Rady Uczelni Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2020.

Kolejny punkt obrad zreferowała mgr 
Katarzyna Senko, przedstawiając projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego dla Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Rada podjęła 
uchwałę w tej sprawie, jednocześnie 
zobowiązując Przewodniczącego Rady 
Uczelni do skierowania wniosku do Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki.

Zatwierdzono 
sprawozdania 

finansowe 
za rok 2020
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Mamy świetną wiadomość dla absolwentów kie-
runków studiów inżynierskich. Wydział Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych złożył wniosek do MEiN 
o uruchomienie kierunku studiów magisterskich: 
Inżynieria produkcji i logistyki, ze specjalnościami: 
Przemysł 4.0 oraz Smart logistics! Rekrutacja będzie 
prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie 
kierunku

InżynIerIa produkcjI I logIstykI**
studia magisterskie (2-letnie)

o kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Inży-
nieria produkcji i logistyki przygotowują absolwentów 
do pełnienia funkcji specjalistyczno-menedżerskich 
w innowacyjnym przemyśle opartym na technologiach 
informatycznych.

Interdyscyplinarny charakter oraz praktyczny profil 
studiów  umożliwiają kształcenie wykwalifikowanych 
specjalistów-menedżerów poszukiwanych przez praco-
dawców. W planach studiów uwzględniono seminaria 
przemysłowe, realizowane przy udziale doświadczonej 
kadry specjalistyczno-menedżerskiej z przemysłu oraz 
projekty przemysłowe, mocno osadzone w praktyce 
przemysłowej, wykonywane przez studenta pod opieką 
nauczyciela akademickiego i opiekuna w zakładzie 
pracy. Prace dyplomowe maja charakter projektowy, 
aplikacyjny bądź wdrożeniowy.

Specjalności

Przemysł 4.0 – absolwent specjalności nabywa 
interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno- 
-menedżerskie. Zdobywa wiedze i umiejętności 
w zakresie transformowania firmy produkcyjnej 
w kierunku przemysłu 4.0, w tym: technologii przy-
rostowych, autonomicznych robotów i cobotów oraz 
utrzymania ruchu, poszerzonej rzeczywistości, symu-
lacji i wizualizacji procesów, przetwarzania zbiorów 
danych, chmury obliczeniowej.

Smart logistics – absolwent specjalności nabywa 
interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno-mene-
dżerskie. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie 
inteligentnych rozwiązań stosowanych w logistyce 
procesów produkcyjnych, gospodarce magazynowej 
(w tym z wykorzystaniem dronów) oraz zarządzaniu 
transportem wewnętrznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i logi-
styki jest magistrem, który posiada unikalną i zaawan-
sowaną wiedzę i kompetencje w zakresie inżynierii 
produkcji, logistyki, narzędzi informatycznych oraz 
zarządzania i jakości. Absolwent jest przygotowany 
do podjęcia pracy m.in. na stanowiskach kierowni-
czych, jako specjalista-menedżer w:

Już wkrótce nowy kierunek 
studiów magisterskich

• przedsiębiorstwach, stosujących zaawansowane 
i innowacyjne rozwiązania w procesach produk-
cyjnych, w szczególności z branży motoryzacyjnej,

• przedsiębiorstwach, stosujących innowacyjne roz-
wiązania w procesach logistycznych (w tym z zasto-
sowaniem dronów), z branży produkcyjnej oraz 
logistyczno-transportowej.

Nasze atuty

• Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma firmami 
z branży produkcyjnej oraz logistyczno-transporto-
wej, w szczególności przedsiębiorstwami Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

• w programie uwzględniono elementy kształcenia 
dualnego – praktyczne projekty przemysłowe rea-
lizowane na rzecz pracodawcy (dotyczą realnych 
problemów rozwiązywanych w firmach), projekty 
uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element 
przygotowania do zawodu,

• studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainte-
resowania w kołach naukowych, w tym w Kole 
Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, Kole 
Naukowym Jakości, Kole Naukowym Logistyki 
i Transportu oraz Kole Naukowym Innowacji,

• studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, szkoleniach certyfikowanych, seminariach 
przemysłowych dotyczących innowacji oraz targach 
przemysłowych.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej S.A.,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy,

• przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedz S.A.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:

 − przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia in-
formatyczne stosowane w przemyśle),

 − smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia in-
formatyczne oraz drony stosowane w logistyce).

* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonar-
nym oraz trybie „ucz się i pracuj”

** rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
na uruchomienie kierunku



8 nagrody i wyróżnienia

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr 
hab. Andrzej Panasiuk 19 maja 2021 roku odebrał z rąk przedstawicieli Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci statuetkę „Przyjaciel Dziecka”. Wyróżnienie zostało przyznane za 
wieloletnią pomoc Towarzystwu, rozwój wolontariatu w środowisku akademickim 
i dbanie o dobro dzieci.

W spotkaniu, które odbyło się w naszej Uczelni, brali udział: dr Monika Wierzbicka 
– Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Zygmunt Pyszkowski – Wiceprezes Zarządu 
Głównego i Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału TPD, Kazimierz Pleśniak – Prezes 
Okręgowego Oddziału TPD, Dariusz Czekaj – Wiceprezes Okręgowego Oddziału TPD, 
dr Helena Babiuch – Społeczny Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD, dr Beata Skwa-
rek – nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz 
mgr Monika Kamieniecka – opiekun Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Nasza Uczelnia wyróżniona 
przez TPD
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy informują, iż uległ 
zmianie termin wyjazdu na Ukrainę w ramach pro-
jektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV 
– Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH” 
dofinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Wyjazd nastąpi w drugiej połowie lipca 2021 r. 
(wyjazd 16 lipca – powrót 26 lipca). 

W projekcie weźmie udział 8 zgłoszonych osób 
(2 studentów z kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne 
i Pedagogika, słuchacz UTW działającego przy PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, ochotnicy reprezentujący 
lokalne środowisko społeczne, w tym 1 nauczyciel – 
pedagog). Grupa na czas wyjazdu zostanie ubezpie-
czona zgodnie z wymogami związanymi z wyjazdem 
za granicę w sytuacji epidemiologicznej, uczestnicy 
będą wyposażeni w maski ochronne i płyny dezyn-
fekcyjne. W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu 
noclegi wraz z posiłkami zostaną zapewnione w nie-
wielkim pensjonacie blisko Drohobycza.

Dziesięciodniowy pobyt na Ukrainie dla 8 zgłoszo-
nych wolontariuszy obejmie następujące działania: 
remont sceny, z której korzystają dzieci z Polskiej 
Sobotniej Szkoły w Drohobyczu; prace porządkowe 
przy polskich grobach na drohobyckim cmentarzu. 
Wolontariusze będą mogli zwiedzić Lwów (w tym 
Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich), Drohobycz 
i jego region, wziąć udział w ciekawych wydarzeniach.

Informujemy, że zbiórka darów dla Polaków 
zamieszkałych na Ukrainie prowadzona jest nadal 
do dnia 13 lipca 2021 r. Zbieramy: – artykuły żyw-
nościowe o długim terminie ważności; – artykuły 
szkolne dla dzieci (zeszyty, kredki, flamastry, bloki 
rysunkowe, bibuła, farby, kolorowanki itp.); – środki 
opatrunkowe, higieniczne i czystości. Dary można 
zostawiać w budynku A (parter – główny hol, szatnia) 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A. Pytania w celu uzy-
skania informacji można kierować na adres e-mail: 
SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl.

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

WAŻNE: 
Osoby wyjeżdżające na Ukrainę powinny posiadać 

ważny paszport.

Termin wyjazdu na Ukrainę

PARTNERZY PROJEKTU
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy od 1 czerwca do 3 sierpnia 2021 
roku trwa rekrutacja kandydatów na studia na rok 
akademicki 2021/2022 w ramach pierwszego naboru. 
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć 
do 3 sierpnia 2021 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z powodu zagrożenia COVID-19, w trosce 
o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustala się 
następujące sposoby składania dokumentów o przy-
jęcie na studia:
• drogą listową – za pośrednictwem operatora pocz-

towego,
• osobiście – we właściwym dziekanacie lub wyzna-

czonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez 
Uczelnię terminie,

• przez pełnomocnika. 
Wybór danej formy złożenia dokumentów o przy-

jęcie na studia zależy od kandydata na studia.
W przypadku składania dokumentów drogą listową 

kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wyma-
ganych dokumentów na adres Uczelni, wpisując 
na kopercie dodatkowo „rekrutacja na kierunek stu-
diów............”. Przesyłkę należy nadać za potwierdze-
niem odbioru.

W przypadku osobistego składania dokumentów 
kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni 
umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin 
i godzinę z pracownikiem dziekanatu wydziału lub 
punktu rekrutacyjnego. Jednocześnie przy składaniu 
dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować 
wszystkie zasady ochrony osobistej. 

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

 − Punkt rekrutacyjny – pokój 34 budynek A
tel. 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

 − Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych – pokój 3 i 4 budynek A
tel. 76 723 22 32
tel. 76 723 22 17
tel. 76 723 22 37
tel. 76 723 22 16
e-mail: ws@pwsz.legnica.edu.pl

Kierunki studiów:

• Administracja;
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – pierwszy i drugi 

stopień; 
• Filologia; 
• Menedżer administracji publicznej*; 
• Pedagogika; 
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 
• Prawo. 

Zapisz się na studia i złóż dokumenty
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 − Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekono-
micznych – pokój 302 budynek C
tel. 76 723 23 13
tel. 76 723 23 19
tel. 76 723 23 15
e-mail: wt@pwsz.legnica.edu.pl 

Kierunki studiów:

• Informatyka; 
• Inżynieria produkcji i logistyka*; 
• Zarządzanie i inżynieria produkcji;
• Zarządzanie; 
• Finanse, rachunkowość i podatki;
• Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie;
• Logistyka i transport; 
• Energetyka. 

 − Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej – pokój 337 budynek A
tel. 76 723 22 14
tel. 76 723 22 30
tel. 76 723 22 31
e-mail: wz@pwsz.legnica.edu.pl 

Kierunki studiów:

• Pielęgniarstwo;
• Położnictwo*; 
• Ratownictwo medyczne;
• Dietetyka; 
• Coaching zdrowego stylu życia;
• Fizjoterapia, 
• Zdrowie publiczne. 

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na urucho-
mienie kierunku. 

TERMINY REKRUTACJI

Nabór pierwszy

• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: 
od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

• przyjmowanie dokumentów:  
od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 
5 sierpnia 2021 r.

Nabór drugi

• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:  
od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

• przyjmowanie dokumentów:  
od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów:  
29 września 2021 r.

Informacja o rekrutacji:

tel. 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
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Jesteś aktywny zawodowo, zdałeś maturę i myślisz 
o rozwoju zawodowym lub osobistym? Mamy dla Cie-
bie atrakcyjną ofertę – bezpłatne studia stacjonarne 
dla pracujących – „Ucz się i pracuj”! Z oferty mogą 
skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo.

Co oznacza oferta „Ucz się i pracuj”? 
• nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydak-

tyczne,
• wykłady odbywają się 2 – 3 razy tygodniu popołu-

dniami, również on-line,
• zajęcia praktyczne w soboty, wszystkie niedziele 

wolne,
• podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia 

stacjonarne,
• podczas składania dokumentów złóż deklarację, 

że chcesz studiować w grupie „Ucz się i pracuj”
Kierunki stacjonarne, na które prowadzona jest 

rekrutacja do grupy „Ucz się i pracuj”:

STUDIA LICENCJACKIE
• Zarządzanie

STUDIA INŻYNIERSKIE
• Energetyka
• Logistyka i transport
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ucz się i pracuj – skorzystaj z oferty 
bezpłatnych studiów

STUDIA MAGISTERSKIE
• Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
• Inżynieria produkcji i logistyki *

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
na uruchomienie kierunku
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Informujemy, że istnieje możliwość wykonania bez-
płatnych badań lekarskich dla kandydatów na kie-
runkach studiów: Coaching zdrowego stylu życia, 
Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo*, 
Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, które 
można wykonać na terenie Legnicy w:
 − Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Leg-

nicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, pokój 108 A, tel. 
76 72 11 706,

 − Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stoma-
tologów VITA Przychodnia Ogólnolekarska, przy 
ul. Reymonta 7, tel. 76 856 02 57, 76 852 27 58,

 − Centrum Medycznym w Legnicy sp. z o.o., ul. Liba-
na 8, tel. 76 723 38 34,

 − Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Rehabilitacji 
„LEGMEDICAL” s.c., ul. płk. Karola Myrka 4B, tel. 
76 871 96 41.
Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy na bez-

płatne badania oraz druk zaświadczenia lekarskiego, 
które wypełniane jest przez lekarza medycyny pracy, 
kandydaci na studia mogą otrzymać w Punkcie Infor-
macyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, pokój 34 w budynku A, tel. 
76 723 22 10 lub pobrać ze strony Uczelni.

Placówki wykonują badania kandydatów na studia 
bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego limitu 
w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia 
umowy. W przypadku realizacji badań lekarskich w pla-
cówce nieposiadającej dostępnych limitów badania będą 
odpłatne, a ich koszt nie jest zwracany przez Uczelnię.

Szczegółowy wykaz jednostek wykonujących bez-
płatne badania lekarskie na terenie Dolnego Ślą-
ska jest dostępny na stronie internetowej Uczelni 
w zakładce Rekrutacja.

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na urucho-
mienie kierunku. 

Bezpłatne badania lekarskie 
dla kandydatów na studia 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
www.pwsz.legnica.edu.pl
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 1 czerwca br. rozpoczyna się 
rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022, 
która potrwa do 3 sierpnia 2021. Uczelnia oferuje 
kandydatom na studia 24 kierunki – jedenaście kie-
runków studiów licencjackich, cztery kierunki inży-
nierskie, sześć kierunków studiów magisterskich 
(dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich 
lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych 
studiów magisterskich (pięcioletnich). 

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
specjalności:
• menadżer w administracji publicznej,
• administracja i prawo w biznesie.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
• administrowanie i zarządzanie w sferze bezpie-

czeństwa wewnętrznego,
• służby mundurowe w bezpieczeństwie.

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

DIETETYKA
specjalności:
• dietetyka kliniczna,
• poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastro-

nomii.

FIlologIa
specjalność:
• filologia angielska 

specjalizacje: 
 − język angielski w biznesie,
 − język angielski z językiem niemieckim.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI

PWSZ im. Witelona w Legnicy 
zaprasza na studia!

specjalności:
• finanse podmiotów gospodarczych,
• rachunkowość i podatki.

pedagogIka
specjalności: 
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną,
• pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO *

ratoWnIctWo MedycZne

ZarZĄdZanIe
specjalności:
• lean management,
• zarządzanie przedsiębiorstwem,
• zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

energetyka
specjalności:
• eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów ener-

getycznych,
• energetyka źródeł odnawialnych i systemów 

energetycznych.

INFORMATYKA
specjalności:
• programowanie aplikacji mobilnych,
• bezpieczeństwo systemów informatycznych, 
• grafika komputerowa.

LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
• systemy logistyczne i transportowe,
• zarządzanie produkcją i dystrybucją,
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specjalności:
• organizacja ratownictwa medycznego i zarzą-

dzanie kryzysowe,
• promocja zdrowia.

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
i WCZESNOSZKOLNA

praWo

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu 
zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego na uruchomienie kierunku

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozu-
mieniu Kodeksu Cywilnego

TERMINY REKRUTACJI

Nabór pierwszy
• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:  

od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
• przyjmowanie dokumentów: 

od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 

5 sierpnia 2021 r.

Nabór drugi
• elektroniczna rejestracja kandydatów na stu-

dia: 
od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

• przyjmowanie dokumentów: 
od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 
29 września 2021 r.

Informacja o rekrutacji
tel. 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
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• organizacja i zarządzanie w transporcie kole-
jowym – specjalność objęta patronatem POL-
MIEDŹ TRANS sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria motoryzacyjna – specjalność zmo-

dernizowana przy współpracy z firmą Haerter 
Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k.,

• systemy i procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności: 
• administracja bezpieczeństwa i porządku pub-

licznego,
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• zarządzanie kryzysowe w administracji publicz-

nej.

FINANSE i ZARZĄDZANIE 
w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
• finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
• zarządzanie i innowacje w przedsiębior-

stwie, 
• zarządzanie pracą i kapitałem społecznym.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI *
specjalności:
• przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia 

informatyczne stosowane w przemyśle),
• smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia 

informatyczne oraz drony stosowane w logi-
styce).

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ *

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
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Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia 
się na dwóch kierunkach studiów licencjackich 
(studia pierwszego stopnia, 3-letnie) – Finanse, 
rachunkowość i podatki, Zarządzanie; czterech 
kierunkach inżynierskich (studia 3,5-letnie) – 
Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport, 
Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym 
kierunku studiów magisterskich (studia drugiego 
stopnia, 2-letnie) – Finanse i zarządzanie w przed-
siębiorstwie. W planach jest uruchomienie nowego 
kierunku na studiach magisterskich – Inżynieria 
produkcji i logistyka.

ENERGETYKA
studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzy-
skać umiejętności i wiedzę z zakresu szeroko rozu-
mianej energetyki (elektroenergetyki, energetyki 
cieplnej, energetyki na odnawialnych źródłach 
energii) i najnowszych technologii energetycznych.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, 
który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne 
związane z wytwarzaniem, przesyłaniem, maga-
zynowaniem i dystrybucją nośników energii oraz 
użytkowym wykorzystaniem energii.

W szczególności zna możliwości i aktualny stan 
techniki w zakresie praktycznego wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych do zabezpieczenia 
rosnącego zapotrzebowania na energię.

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: pro-
jektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urzą-
dzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad 
gospodarowaniem energią, wdrażania norm energe-
tycznych oraz norm ochrony środowiska związanych 
z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów 
energetycznych.

Perspektywy zawodowe

• przedsiębiorstwa energetyki zawodowej – elek-
trownie, elektrociepłownie i ciepłownie,

• przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją nośników ener-
gii,

• przedsiębiorstwa zajmujące się budową i eksplo-
atacją systemów i instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych, przedsiębiorstwa 
remontowe energetyki zawodowej i komunalnej,

• wydziały utrzymania ruchu w przemysłach spo-

Studiuj na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych

żywczym, chemicznym, petrochemicznym, moto-
ryzacyjnym, hutniczym itp.,

• biura projektów zajmujące się projektowaniem 
systemów i instalacji wykorzystujących energię 
ze źródeł odnawialnych,

• przedsiębiorstwa zajmujące się konsultingiem 
i auditingiem energetycznym,

• komórki organizacyjne w jednostkach samorządu 
terytorialnego zajmujące się planowaniem ener-
getycznym i gospodarką energetyczną.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

• projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń 
i systemów energetycznych,

• inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynie-



®
rekrutacja 2021/2022 17

rowie energetycy w działach utrzymania ruchu 
przedsiębiorstw produkcyjnych,

• specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego 
zarządzania energią,

• przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Nasze atuty

• Nowoczesna baza laboratoryjna (pracownie: che-
mii, fizyki, elektroniki, automatyki, mechaniki 
płynów, materiałoznawstwa, właściwości mecha-
nicznych i pomiarów odnawialnych źródeł energii 
itp.);

• praktyka przemysłowa (w wymiarze 250 godzin) 
realizowana w przedsiębiorstwach energetycz-
nych na terenie województwa dolnośląskiego;

• możliwość rozwijania zainteresowań w kołach 
naukowych, w tym w Kole Naukowym Inżynierii 
Materiałowej „Ferrum”, Kole Naukowym Inno-
wacji; kursy umożliwiające uzyskanie uprawnień 
gazowych, cieplnych, elektrycznych itp.

Partnerzy

• przedsiębiorstwa energetyki zawodowej i komu-
nalnej,

• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.,

• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy,

• przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:

 − eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów 
energetycznych,

 − energetyka źródeł odnawialnych i zarządza-
nie energią.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
studia licencjackie

O kierunku 

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunko-
wość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę 
z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków 
i systemu podatkowego. Pozwalają zdobyć kwali-
fikacje typowe dla absolwentów kierunków eko-
nomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi 
oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych 
podmiotach. Studia zapewniają również wiedzę 

z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych 
oraz zasad inwestowania na rynku akcji (GPW).

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu 
podstaw potrzebnych absolwentowi kierunków 
ekonomicznych: ekonomii, zarządzania, prawa, 
ekonometrii, statystyki, matematyki itp. Podczas 
kolejnych trzech semestrów studenci wybierają spe-
cjalność oraz piszą pracę dyplomową, co ułatwia 
kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu 
finansów lub rachunkowości.

Specjalności

Finanse podmiotów gospodarczych – absolwent 
specjalności potrafi skutecznie zarządzać finansami 
w zakresie: planowania finansowego w przedsię-
biorstwie, tworzenia budżetów operacyjnych pro-
jektów biznesowych, diagnozy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa, prowadzenia rachunku kosztów 

ciąg dalszy na str. 18



Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:

 − finanse podmiotów gospodarczych,
 − rachunkowość i podatki.

INFORMATYKA
studia inżynierskie

O kierunku

Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdo-
być kwalifikacje inżyniera z branży IT. Pierwsze 
semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy 
inżynierskiej: zasad działania i architektury kom-
puterów, matematyki, podstaw programowania. 
Na drugim roku studenci wybierają specjalność 
zgodną z zainteresowaniami. W ostatnich trzech 
semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod 
opieką doświadczonych promotorów. Prace mają 
charakter praktyczny, dotyczą realnych problemów, 
jakie występują w przedsiębiorstwie, oraz bazują 
na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Specjalności

Programowanie aplikacji mobilnych i interne-
towych – absolwent specjalności nabywa wiedzę 
z zakresu języków programowania oraz narzędzi 
wykorzystywanych przy tworzeniu nowoczesnych 
aplikacji, technologii stosowanych w Internecie, roz-
wiązań wykorzystywanych w urządzeniach mobil-
nych, baz danych, zasad projektowania, budowy 
i testowania oprogramowania, metodologii zarzą-
dzania projektami informatycznymi, projektowania 
graficznych interfejsów użytkownika.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych – 
absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę 
z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji 
systemów i sieci komputerowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa. 
Potrafi m.in. projektować oraz administrować roz-
ległymi i lokalnymi sieciami, wdrażać i integrować 
niezawodne systemy informatyczne, m.in. w oparciu 
o technologie wirtualizacji czy chmury obliczeniowe. 
Specjalność ta daje gruntowną i wszechstronną 
wiedzę niezbędną praktycznie w każdym obszarze 
związanym z tworzeniem i eksploatacją nowoczes-
nych systemów informatycznych.

Grafika komputerowa – absolwent specjalności 
uzyskuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik 
grafiki komputerowej, obejmującej tworzenie i prze-
twarzanie grafiki rastrowej oraz wektorowej, cyfro-
wej obróbki i montażu materiałów dźwiękowych 

kapitału i efektywności projektów inwestycyjnych, 
wykorzystania instrumentów controllingu strate-
gicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości 
przedsiębiorstwa.

Rachunkowość i podatki – absolwent specjalności 
ma wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunko-
wości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości 
budżetowej, analizy finansowej, kontroli wewnętrz-
nej, audytu wewnętrznego oraz podatków i systemu 
podatkowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość 
i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy jest specjalistą w dziedzi-
nie gospodarowania zasobami finansowymi oraz 
rzeczowymi w różnych podmiotach. W zależności 
od wybranej specjalności może pracować w działach 
finansowo-księgowych lub na stanowiskach anali-
tycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych 
i finansowych w przedsiębiorstwach, instytucjach 
finansowych sektora bankowego i ubezpieczenio-
wego lub innych podmiotach. 

Nasze atuty 

• Program i praktyczny profil studiów pozwala zdo-
być kwalifikacje potrzebne specjalistom z zakresu 
finansów i rachunkowości;

• ścisła współpraca z pracodawcami ułatwia stu-
dentom znalezienie miejsca praktyk, które rea-
lizowane są w każdym roku w wymiarze 250 
godzin;

• wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

• studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach naukowych, w tym w Kole Naukowym 
„Economicus”;

• studenci uczestniczą w dodatkowych szkoleniach 
uzupełniających kwalifikacje zawodowe; w roku 
2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopol-
skiego konkursu „Księgowi przyszłości” orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.,
• urzędy skarbowe,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
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oraz wideo, technik przygotowywania materiału 
do druku zgodnie z zasadami DTP. Ponadto nabywa 
umiejętności korzystania z zaawansowanego opro-
gramowania w zakresie grafiki 2D, 3D, w tym 
całego cyklu przygotowania obiektów na drukar-
kach 3D. Specjalność daje obszerną wiedzę i umie-
jętności w obszarach związanych ze współczesnymi 
zapotrzebowaniami obróbki oraz modelowania mate-
riałów graficznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Informatyka posiada kwalifi-
kacje inżyniera z branży IT. W zależności od wyboru 
specjalności może pracować jako:
• programowanie aplikacji mobilnych i interne-

towych: programista, webmaster, tester opro-
gramowania, projektant lub administrator baz 
danych, specjalista ds. wdrożeń,

• bezpieczeństwo systemów informatycznych: 

administrator sieci, administrator systemów 
informatycznych, specjalista ds. wdrożeń, pro-
jektant lub administrator baz danych,

• grafika komputerowa: grafik komputerowy, pro-
jektant graficznych interfejsów użytkownika, 
specjalista ds. DTP.

Nasze atuty

• Doświadczona kadra dydaktyczna.
• Dobrze wyposażone laboratoria.
• Projektowy charakter prac inżynierskich.
• Łatwość podejmowania zatrudnienia już w trak-

cie nauki.
• Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi 

firmami z branży IT. Współpraca pozwala na rea-
lizację projektów informatycznych oraz prak-
tyk, po każdym roku studiów studenci odbywają 
praktyki zawodowe w wymiarze 250 godzin (po 
pierwszym roku poznają organizację zakładu 
pracy, struktury informatyczne przedsiębiorstwa, 
kolejne praktyki związane są z wybraną specjal-
nością).

• Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfi-
katu CISCO CCNA, bezpłatny dostęp do narzędzi 
firmy Microsoft oraz wspiera możliwość uzyska-
nia certyfikatu międzynarodowego ECDL.

• Wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży 
informatycznej organizujemy również dla naszych 
studentów dodatkowe aktywności, które podno-
szą ich kompetencje zawodowe, w tym: dodat-
kowe praktyki, warsztaty prowadzone przez 
specjalistów z firm, praca zawodowa, również 
w niepełnym wymiarze czasu.

• Studenci zdobywają dodatkową wiedzę tech-
niczną i nabywają takie umiejętności jak praca 
w zespole, nawiązywanie relacji z klientami.

• Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach naukowych, w tym w Kole Naukowym 
Informatyki Współczesnej, Kole Naukowym Inno-
wacji. Studenci organizują konferencje naukowe, 
realizują projekty, uczestniczą w seminariach 
naukowych i ważnych zdarzeniach uczelnianych 
o charakterze promocyjnym.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.,
• CCC S.A,
• Accenture,
• Oracle,
• ITMation S.A.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.



nologii prac ładunkowych w systemach logistycz-
nych. Posiada wiedzę m.in. z obszaru sterowania 
ruchem kolejowym z uwzględnieniem aspektów 
bezpieczeństwa, a także modelowania procesów 
transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kole-
jowego i infrastruktury kolejowej. Jest przygoto-
wany do pracy w:
• przedsiębiorstwach transportu kolejowego, 

w działach zajmujących się logistyką, organiza-
cją przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,

• przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które 
wykorzystują transport szynowy,

• przedsiębiorstwach przemysłowych i dystry-
bucyjnych, w działach zajmujących się analizą 
i organizacją procesów transportowych i logi-
stycznych realizowanych z wykorzystaniem trans-
portu kolejowego,

• przedsiębiorstwach zarządzających transportem 

Specjalności:
 − programowanie aplikacji mobilnych i interne-

towych,
 − bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 − grafika komputerowa.

LOGISTYKA I TRANSPORT
studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Logistyka i transport zapew-
niają wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje 
menedżera. Inżynier pracujący w branży Transport- 
-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projek-
tująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów 
branży TSL, jak i menadżer, który posiada wie-
dzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji 
i zarządzania, 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 proce-
sami (np. w ramach łańcucha dostaw), projektowa-
nia przestrzeni magazynowej i jej infrastruktury, 
zarządzania zasobami ludzkimi w procesach logi-
stycznych i w transporcie czy też analizy i kształ-
towania ekonomicznej efektywności realizowanych 
procesów logistycznych i transportowych.

Specjalności

Systemy logistyczne i transportowe – absol-
went specjalności posiada wiedzę i umiejętności 
praktyczne w zakresie zarządzania funkcjami logi-
stycznymi oraz procesami logistycznymi i trans-
portowymi w przedsiębiorstwach świadczących 
usługi logistyczne i transportowe, w szczególności 
w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm 
transportowych, firm spedycyjnych, firm kurier-
skich.

Zarządzanie produkcją i dystrybucją – absolwent 
specjalności posiada wiedzę i umiejętności prak-
tyczne w zakresie logistycznego wsparcia w sferze 
produkcji i dystrybucji. Zna i stosuje nowoczesne 
rozwiązania w zakresie organizacji, doskonalenia 
i rozwoju systemów i procesów w logistyce produk-
cji i dystrybucji, zarówno w zakresie przepływów 
materiałowych, jak i informacyjnych. Jest przygo-
towany do pracy zarówno w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, jak i zajmujących się dystrybucją 
i alokacją zasobów na rynku.

Organizacja i zarządzanie w transporcie kole-
jowym – absolwent specjalności posiada wiedzę 
i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji 
i zarządzania w transporcie kolejowym oraz tech-
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kombinowanym,
• przedsiębiorstwach konstruujących tabor kole-

jowy,
• instytucjach administracji samorządowej i pań-

stwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Logistyka i transport jest 
przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach 
specjalistycznych i kierowniczych wymagających 
wiedzy i umiejętności z branży Transport-Spedycja- 
-Logistyka. Może pracować w przedsiębiorstwach 
transportu kolejowego, w centrach logistycznych 
i wyspecjalizowanych firmach transportowych, 
a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
handlowych i usługowych – w komórkach zajmu-
jących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją 
oraz magazynowaniem. Absolwent kierunku może 
być zatrudniony m.in. na stanowiskach:
• menedżer organizacji ruchu transportowego 

w firmach transportowo-spedycyjnych,
• inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się 

transportem, logistyką, spedycją, produkcją,
• spedytor w firmach spedycyjnych, transporto-

wych oraz produkcyjnych,
• specjalista do spraw transportu w firmach kurier-

skich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

• Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi 
firmami z branży produkcyjnej oraz branży 
Transport-Spedycja-Logistyka;

• po każdym roku studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w wymiarze 250 godzin (podczas 
pierwszej praktyki studenci poznają strukturę, 
organizację przedsiębiorstwa, kolejne praktyki 
łączą się tematycznie z wybraną specjalnością); 

• w programie studiów uwzględniono również ele-
ment kształcenia dualnego – praktyczne projekty 
realizowane na rzecz pracodawcy (projekty uzu-
pełniają praktyki i stanowią kluczowy element 
przygotowania do zawodu);

• ukończenie studiów zapewnia możliwość ubie-
gania się o zwolnienie z egzaminu związanego 
z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodo-
wych w transporcie drogowym;

• studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainte-
resowania w Kole Naukowym Logistyki i Trans-
portu, Kole Naukowym Zarządzania Jakością, 
Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Fer-
rum” oraz kole Naukowym Innowacji;

• studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach 
edukacyjnych.

Partnerzy

• POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.,

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
specjalności:

 − systemy logistyczne i transportowe,
 − zarządzanie produkcją i dystrybucją,
 − organizacja i zarządzanie w transporcie ko-

lejowym – (Patronat POL-MIEDŹ TRANS Sp. 
z o.o.).

* studia realizowane są w klasycznym trybie 
stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”

ZARZĄDZANIE
Studia licencjackie

O kierunku 

Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwa-
lają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania róż-
nymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Pozwalają nabyć umiejętności w zakresie gospoda-
rowania zasobami przedsiębiorstwa oraz procesami, 
które w nim przebiegają.

Pierwsze dwa semestry poświęcone są zdobyciu 
podstaw wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, 
ekonomii, statystyki, matematyki itp. Na drugim 
roku studenci wybierają specjalność, co ułatwia 
kształcenie umiejętności praktycznych i kompeten-
cji społecznych z zakresu specjalności przyjętych 
w programie studiów. W czasie trzech ostatnich 
semestrów studiów studenci przygotowują pracę 
licencjacką pod opieką doświadczonych promoto-
rów. Praca ma charakter praktyczny i pogłębia 
umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobyte 
w czasie studiów.

Specjalności

Lean management – absolwent specjalności 
ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące 
zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji 
i zarządzania LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi 
wykorzystać w praktyce takie metody i techniki 
jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, 
SMED oraz inne. Potrafi zastosować lean manage-
ment w różnych obszarach funkcjonowania organi-
zacji, m.in. w produkcji, logistyce, pracy biurowej 
i innych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem – absolwent 



Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwem. W zależności 
od wyboru specjalności może pracować w przedsię-
biorstwach, organizacjach, jednostkach non-profit 
na różnych stanowiskach, w tym: specjalisty ds. 
zarządzania zasobami ludzkimi, specjalisty ds. Lean 
Management, analityka systemów zarządzania, kie-
rownika średniego szczebla. Wykształcenie ekono-
miczne ułatwia absolwentowi prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej.

Nasze atuty

• Uczelnia zawarła wiele porozumień z praco-
dawcami, co sprawia, że studenci nie mają 
problemów ze znalezieniem miejsca odbywania 
praktyk;

• bezpośredni kontakt z pracodawcami podczas 
realizacji praktyk zawodowych oraz powiązanie 
problematyki pracy dyplomowej z potrzebami 
pracodawców ułatwia znalezienie oraz podjęcie 
pracy;

• po pierwszym oraz po drugim roku studiów 
studenci odbywają praktyki zawodowe trwające 
po ok. 2 miesiące, podczas pierwszej praktyki 
studenci poznają organizację zakładu pracy oraz 
zadania realizowane przez poszczególne działy, 
kolejne są powiązane z wybraną specjalnością;

• studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach naukowych, w tym w Kole Naukowym 
„ECONOMICUS”;

• studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz 
seminariach organizowanych z udziałem prak-
tyków.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:

 − lean management,
 − zarządzanie przedsiębiorstwem,
 − zarządzanie zasobami ludzkimi.

* studia realizowane są w klasycznym trybie 

specjalności posiada umiejętność analizy i oceny 
zjawisk ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa 
i jego otoczenia, a w szczególności środowiska ryn-
kowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów 
wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz formułowania 
jego strategii rozwoju. Posiada umiejętność zarzą-
dzania różnymi pionami funkcjonalnymi przedsię-
biorstwa (np. marketing, zarządzanie produkcją, 
finansami, jakością, kadrami itp.).

Zarządzanie zasobami ludzkimi – absolwent spe-
cjalności ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: doboru 
pracowników, planowania ścieżek kariery i zarzą-
dzania karierą, tworzenia nowoczesnych systemów 
motywowania do pracy oraz ocen pracowników, 
projektowania działań kreujących kulturę organi-
zacyjną, analizowania efektywności pracy.
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stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia inżynierskie

O kierunku 

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynie-
ria produkcji zapewniają wszechstronną wiedzę 
techniczną uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera 
oraz menedżera. Studenci mogą poszerzać swoje 
zainteresowania związane z organizacją produk-
cji, konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, 
bezpieczeństwem oraz wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych w procesach produkcyjnych.

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu pod-
staw wiedzy potrzebnej inżynierowi. Na drugim 
roku studenci wybierają specjalność zgodną ze 
swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech 
semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod 
opieką doświadczonych promotorów. Prace mają 
charakter praktyczny i dotyczą realnych problemów 
występujących w firmach produkcyjnych.

Specjalności

Inżynieria mechaniczna – absolwent specjalności 
jest specjalistą w zakresie stosowania przyrządów 
oraz systemów pomiarowych oraz posiada umiejęt-
ność analizy parametrów mechanicznych materiałów 
w odniesieniu do ich użytkowania (związanego 
z podatnością na korozję, pękanie, złamania). Potrafi 
określić przydatność tych parametrów z punktu 
widzenia eksploatacji, oceny jakości i niezawodno-
ści produktu oraz zarządzania jakością produktu.

Inżynieria motoryzacyjna – absolwent specjalno-
ści jest specjalistą w zakresie organizacji produk-
cji w branży motoryzacyjnej, w szczególności ma 
wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, budowy 
pojazdów samochodowych, projektowania, technik 
wytwarzania oraz doboru materiałów konstrukcyj-
nych i eksploatacyjnych.

Systemy i procesy przemysłowe – absolwent 
specjalności jest specjalistą w zakresie organiza-
cji wybranych systemów i procesów przemysło-
wych. Potrafi analizować i modernizować istniejące 
systemy przemysłowe, a także optymalizować pro-
cesy przemysłowe. Zna technologie informatyczne 
wspomagające procesy przemysłowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji jest inżynierem, który posiada nowoczesną 
wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje 
w zakresie inżynierii produkcji, zarządzania i orga-
nizacji. Zapewnia to duże możliwości zatrudnienia 

i awansu w pracy. Absolwent kierunku może być 
zatrudniony jako menedżer, kierownik, inżynier, 
specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
w szczególności w branży maszynowej, mechanicznej 
i motoryzacyjnej.

Nasze atuty 

• Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma firmami 
z branży produkcyjnej, w szczególności przed-
siębiorstwami Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A.;

• po każdym roku studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w wymiarze 250 godzin (podczas 
pierwszej praktyki poznają strukturę i organiza-
cję przedsiębiorstwa, kolejne praktyki łączą się 
tematycznie z wybraną specjalnością);

• w programie kierunku uwzględniono elementy 
kształcenia dualnego – praktyczne projekty 
przemysłowe, realizowane na rzecz pracodawcy 



siębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić 
kwalifikacje zawodowe absolwenta

Specjalności

Finanse i inwestycje przedsiębiorstw – absolwent 
specjalności posiada wiedzę i umiejętności pozwa-
lające skutecznie zarządzać finansami w zakre-
sie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, 
tworzenia budżetów projektów biznesowych oraz 
pozyskiwania środków unijnych, diagnozy sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności 
projektów inwestycyjnych, zarządzania inwesty-
cjami oraz oceny ryzyka finansowego.

Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie – 
absolwent specjalności posiada wiedzę oraz umie-
jętności interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów 
zarządzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu oto-

(dotyczą realnych problemów rozwiązywanych 
w firmach), projekty uzupełniają praktyki i stano-
wią kluczowy element przygotowania do zawodu;

• studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainte-
resowania w Kole Naukowym Inżynierii Mate-
riałowej „Ferrum”, Kole Naukowym Zarządzania 
Jakością, Kole Naukowym Logistyki i Transportu 
oraz Kole Naukowym Innowacji;

• studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, szkoleniach certyfikowanych, seminariach 
przemysłowych oraz targach i wycieczkach edu-
kacyjnych.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy,

• przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
specjalności:

 − inżynieria mechaniczna,
 − inżynieria motoryzacyjna – specjalność zmo-

dernizowana przy współpracy z firmą Haerter 
Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k.,

 − systemy i procesy przemysłowe.

* studia realizowane są w klasycznym trybie 
stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”

FINANSE I ZARZĄDZANIE 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku 
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przy-
gotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specja-
listycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.

Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy 
wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci 
wybierają specjalność zgodną ze swoimi zaintere-
sowaniami.

W ostatnich trzech semestrach studenci piszą 
prace magisterskie pod opieką doświadczonych 
promotorów. Praktyczny charakter prac magister-
skich, które dotyczą realnych problemów w przed-
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czenia na przedsiębiorstwo oraz przygotowania 
i podejmowania decyzji zarządczych, w tym zarzą-
dzania innowacjami, potrafi zarządzać projektami 
biznesowymi, kierować zespołami oraz skutecznie 
komunikować się i negocjować.

Zarządzanie pracą i kapitałem społecznym – 
absolwent posiada kompetencje z dwóch obszarów 
ludzkiego działania. Pierwszy z nich, określony jako 
zarządzanie pracą, dotyczy kompetencji z zakresu 
organizacji pracy, analizy zasobów pracy oraz fizjo-
logii i ergonomii pracy. Drugi dotyczy zarządzania 
kapitałem społecznym w zakresie strategicznego 
zarządzania kapitałem społecznym, przy użyciu 
takich narzędzi jak strategiczna karta wyników 
oraz karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje mene-
dżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz 
zarządzania przedsiębiorstwem. Może pracować 
na stanowiskach menedżerskich lub specjalistycz-
nych, m.in. jako menedżer finansowy, menedżer 
projektu, analityk/doradca finansowy, a także 
na stanowiskach kierowniczych lub wykonawczych, 
w zakresie zarządzania pracą i ludźmi lub z suk-
cesem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nasze atuty

• Unikatową cechą kierunku jest połączenie dwóch 
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, absol-
went potrafi kształtować zarówno procesy finan-
sowe, jak związane z zarządzaniem podmiotem 
gospodarczym, co stanowi duży atut na rynku 
pracy;

• kształcenie umiejętności zawodowych ułatwiają 
praktyki zawodowe realizowane w różnorodnych 
przedsiębiorstwach i instytucjach (w dwóch 
semestrach, łącznie 375 godzin);

• studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach naukowych, w tym w Kole Naukowym 
„Ekonomicus”;

• studenci uczestniczą m.in. w kursach, szkole-
niach oraz seminariach organizowanych z udzia-
łem praktyków; w roku 2016 studenci koła zostali 
finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi 
przyszłości” organizowanego przez Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.

Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:

 − finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
 − zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie,
 − zarządzanie pracą i kapitałem społecznym.

* studia realizowane są w klasycznym trybie 
stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI**
studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku 
Inżynieria produkcji i logistyki przygotowują 
absolwentów do pełnienia funkcji specjalistyczno-
menedżerskich w innowacyjnym przemyśle opartym 
na technologiach informatycznych.
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Interdyscyplinarny charakter oraz praktyczny 
profil studiów umożliwiają kształcenie wykwali-
fikowanych specjalistów-menedżerów, poszuki-
wanych przez pracodawców. W planach studiów 
uwzględniono seminaria przemysłowe realizowane 
przy udziale doświadczonej kadry specjalistyczno-
menedżerskiej z przemysłu oraz projekty przemy-
słowe mocno osadzone w praktyce przemysłowej, 
wykonywane przez studenta pod opieką nauczyciela 
akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy. Prace 
dyplomowe mają charakter projektowy, aplikacyjny 
bądź wdrożeniowy.

Specjalności

Przemysł 4.0 – absolwent specjalności nabywa 
interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno- 
-menedżerskie. Zdobywa wiedzę i umiejętności 
w zakresie transformowania firmy produkcyjnej 
w kierunku przemysłu 4.0, w tym: technologii 
przyrostowych, autonomicznych robotów i cobotów 
oraz utrzymania ruchu, poszerzonej rzeczywistości, 
symulacji i wizualizacji procesów, przetwarzania 
zbiorów danych, chmury obliczeniowej.

Smart logistics – absolwent specjalności nabywa 
interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno
-menedżerskie. Zdobywa wiedzę i umiejętności 
w zakresie inteligentnych rozwiązań stosowanych 
w logistyce procesów produkcyjnych, gospodarce 
magazynowej (w tym z wykorzystaniem dronów) 
oraz zarządzaniu transportem wewnętrznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i logi-
styki jest magistrem, który posiada unikalną 
i zaawansowaną wiedzę i kompetencje w zakresie 
inżynierii produkcji, logistyki, narzędzi informa-
tycznych oraz zarządzania i jakości. Absolwent jest 
przygotowany do podjęcia pracy m.in. na stanowi-
skach kierowniczych jako specjalista-menedżer w:
• przedsiębiorstwach stosujących zaawansowane 

i innowacyjne rozwiązania w procesach pro-
dukcyjnych, w szczególności z branży motory-
zacyjnej,

• przedsiębiorstwach stosujących innowacyjne 
rozwiązania w procesach logistycznych (w tym 
z zastosowaniem dronów), z branży produkcyjnej 
oraz logistyczno-transportowej.

Nasze atuty

• Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma firmami 
z branży produkcyjnej oraz logistyczno-trans-
portowej, w szczególności przedsiębiorstwami 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;

• w programie uwzględniono elementy kształcenia 
dualnego – praktyczne projekty przemysłowe rea-
lizowane na rzecz pracodawcy (dotyczą realnych 

problemów rozwiązywanych w firmach), projekty 
uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy ele-
ment przygotowania do zawodu;

• studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainte-
resowania w kołach naukowych, w tym w Kole 
Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, 
Kole Naukowym Jakości, Kole Naukowym Logi-
styki i Transportu oraz Kole Naukowym Inno-
wacji;

• studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kur-
sach, szkoleniach certyfikowanych, seminariach 
przemysłowych dotyczących innowacji oraz tar-
gach przemysłowych.

Partnerzy

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
• przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.,
• regionalne zakłady produkcyjne,
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy,

• przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
specjalności:

 − przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia 
informatyczne stosowane w przemyśle),

 − smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia 
informatyczne oraz drony stosowane w logi-
styce).

* studia realizowane są w klasycznym trybie 
stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”

** kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu 
zgody Ministra Edukacji i Nauki
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LanguageCert Test of English (LTE) A1- C2 to naj-
bardziej nowoczesny i praktyczny certyfikat językowy 
na świecie. Najnowsze technologie oraz koncentracja 
organizacji LanguageCert na wygodzie kandydata 
i szacunku dla jego czasu pozwalają przeprowadzić 
egzamin w domu, z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa i integralności oraz wiarygodności 
egzaminu.

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebny jest tylko 
komputer z dostępem do internetu, kamerka inter-
netowa oraz głośnik lub słuchawki z mikrofonem 
(nie można używać słuchawek bezprzewodowych). 
Egzamin obejmuje sprawdzenie umiejętności słucha-
nia i czytania, jest bardzo przyjazny dla kandydata.

LTE to certyfikat z języka angielskiego w pracy. 
Potwierdza, z jakim stopniem biegłości kandydat 
poradzi sobie w środowisku biznesowym i biurowym. 
Egzamin adresowany jest do wszystkich osób, które 
pragną posiadać oficjalne, rzetelne i honorowane przez 
instytucje edukacyjne oraz pracodawców na całym 
świecie potwierdzenie swoich kompetencji języko-
wych, między innymi do studentów, absolwentów, 
doktorantów, pracowników i wszystkich planujących 
podjęcie nauki lub pracy na globalnym rynku.

LanguageCert LTE to renomowany międzynaro-
dowy egzamin językowy przeprowadzany w ponad 
180 krajach na świecie.

Co wyróżnia egzamin LanguageCert LTE?
• cały proces (od rejestracji, poprzez egzamin i odbiór 

certyfikatu) odbywa się bez potrzeby wizyty kan-
dydata w ośrodku egzaminacyjnym,

• kandydat sam dopasowuje termin egzaminu 
do swojego grafiku i może do niego przystąpić 
o dowolnie wybranej porze dnia czy nocy,

• w przypadku dostępności terminów na egzamin 
można zapisać się nawet na 4 godziny przed jego 
rozpoczęciem,

• wybrany termin można zmienić bez żadnych opłat 
do 48 godzin przed planowanym egzaminem,

• kandydat na egzamin poświęca tyle czasu, ile on 
faktycznie trwa, nie marnując czasu na dojazdy 
czy oczekiwanie na sesję,

• wyniki wstępne podawane są natychmiast 
po zakończeniu testu, oficjalne dokumenty (cer-
tyfikat i raport wyników) dostępne są w ciągu 
2 – 3 dni roboczych w wersji elektronicznej oraz 
w ciągu 1– 2 tygodni w wersji papierowej,

• autentyczność certyfikatu można potwierdzić 
na stronie LanguageCert w kilka sekund,

• LTE to egzamin adaptywny, pytania egzamina-
cyjne dopasowują się do poziomu zaawansowania 
kandydata, każde następne pytanie jest uzależ-
nione od tego, jak poprawnie kandydat odpowiadał 
to tej pory – im więcej poprawnych odpowiedzi, 
tym wyższy poziom trudności pytań i tym wyższa 
punktacja,

Akredytowane Centrum Rejestracyjne 
LanguageCert

• czas trwania egzaminu jest uzależniony od odpo-
wiedzi kandydata i wynosi 60 – 90 minut,

• użycie promocyjnego kodu rabatowego autoryzo-
wanego Centrum Rejestracyjnego LanguageCert – 
PWSZ im. Witelona w Legnicy zapewnia uzyskanie 
atrakcyjnej obniżki kwoty opłaty egzaminacyjnej 
TWÓJ PROMO CODE: BC5329

Koszt egzaminu
Cena regularna 135 Euro

cena po zniżce: 101,25 Euro

Szczegółowe informacje na stronie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

PWSZ im. Witelona w Legnicy
http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/
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Po takim hasłem studentki III roku studiów licen-
cjackich Pedagogiki, specjalność Edukacja przed-
szkolna i wczesnoszkolna Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały 
zajęcia dla uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy. Zajęcia miały pomóc 
wychowawcom klas i samym uczniom po okresie 
nauki zdalnej na nowo budować relacje rówieśnicze. 

Studentki, wykorzystując metodę stacji dydaktycz-
nych, przygotowały szereg ciekawych zadań i ćwi-
czeń, które miały na celu kształtowanie umiejętności 
zespołowego działania oraz rozwijania kreatywno-
ści uczestników spotkania. Uczniowie, korzystając 
z przygotowanych środków dydaktycznych, mogli 
w praktycznym działaniu doświadczyć, w jaki spo-
sób narzędzia edukacyjne nowych technologii mogą 
uatrakcyjnić proces kształcenia.

Stacja 1. Magiczny dywan

Uczniowie podczas zabawy na Magicznym dywanie 
wykonywali zadania kształtujące logiczne myślenie, 
pamięć, koncentrację oraz koordynację ruchową. 
Wykorzystane zostały aplikacje: 
• Memorki – zadaniem uczniów było odwracanie kart 

z obrazkami, zapamiętanie ich oraz odpowiednie 
dopasowanie do pary. 

• Mobi – w tej grze uczniowie musieli przeanalizo-
wać przedstawiony obraz, przemyśleć dokładnie 

Popandemiczne zajęcia integracyjne
ruchy, które wykonają, aby dojść do wyznaczonego 
na mapie celu. 

• Programowanie Bota – zadanie polegało na dopro-
wadzeniu Robota Bota do wyjścia. Uczniowie wyko-
rzystując narzędzia do programowania (strzałki 
kierunkowe, źródła energii, elementy mechaniczne) 
określili trasę robota i jego działania (wykonywane 
polecenia) podczas wędrówki do celu.

• Balony z prezentami – na dywanie pojawiały się 
balony, na które uczniowie musieli nadepnąć. Sku-
teczne przebicie balona nagradzane było pojawia-
jącym się prezentem.

Stacja 2. Tablety

Uczniowie, korzystając z tabletów, mieli wykonać 
zadania matematyczne i polonistyczne, starając się 
przy tym popełnić jak najmniej błędów. Do zabawy 
wykorzystano programy edukacyjne:
• Kujon Junior – uczniowie korzystali z gry eduka-

cyjnej „Części mowy” (synonimy, antonimy), „Orto-
grafia” (zadania z ó, u), „Fonetyka” (głoski, sylaby).

• MatZoo – zadaniem uczniów było wykonanie różno-
rodnych zadań matematycznych, których tematyka 
korespondowała z treściami zapisanymi w podsta-
wie programowej dla klas I – III szkoły podstawowej.

Stacja 3. Laptopy z oprogramowaniem 
Scratch Junior (programowanie wizualne)

Uczniowie, korzystając z programu Scratch Junior 
i przygotowanych instrukcji ćwiczeniowych, mogli 
zaprogramować wybraną przez siebie animację, 
tj. „Disco rybki” lub „Wyprawa w Kosmos”. 

Stacja 4. Roboty OzoBot 
i puzzle do programowania

Uczniowie podczas „pracy” z OzoBotem i puzzlami 
mieli możliwość poznać tajniki programowania. Uczyli 
się poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijali krea-
tywność, myślenie logiczne i algorytmiczne. Wykorzy-
stany zestaw puzzli o różnych funkcjach (linie proste, 
zakręty, zawracanie, pauzy itp.) pozwalał uczniom 
na tworzenie skomplikowanych tras i pętli, które 
musiał pokonać Ozobot. 
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• Zasady przechodzenia przez jezdnię – układali 

w logicznej kolejności obrazki przedstawiające 
etapy prawidłowego przejścia przez jezdnię.

• Memorki literki – znajdowali pary, przeciągając 
litery do odpowiedniego obrazka.

• Zasady pisowni (wielka czy mała litera?) – okre-
ślali, jaką literą napiszą pojawiający się na ekranie 
wyraz. 

Uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Zofii Kossak w Legnicy wykazali się dużym zaan-
gażowaniem w realizację przygotowanych zadań. 
Wspólna zabawa miała pozytywny wpływ na roz-
wijanie więzi rówieśniczych w grupie, co dało się 
zaobserwować w trakcie zajęć. Spotkanie zakończyło 
się wręczeniem każdemu uczniowi upominków ufun-
dowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy (smycze, opaski odblaskowe, 
długopisy, ołówki, maskotki). 

Zajęcia, które zorganizowały i przeprowadziły 
studentki, były formą zaliczenia przedmiotu „Nowe 
technologie w pracy nauczyciela” prowadzonego przez 
dr. Marka Kazimierowicza.

29relacje

Stacja 5. Tablica interaktywna, 
monitor interaktywny

Uczniowie, korzystając z tych dwóch środków 
dydaktycznych, wykonywali zadania edukacyjne:
• Słowne zabawy – z rozsypanych liter układali pra-

widłowe słowo.
• Różnice obrazkowe – wskazywali różnice na dwóch 

zaprezentowanych obrazkach.
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące 25 maja 
2021 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy podsumowało charytatywną akcję 
pt. „#Podajłapkę – pomoc dla bezdomnych zwierząt 
w Legnicy”. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez 
uczniów do Fundacji Przytul Psiaka i Kociaka trafiło 
blisko 12 tys. zł w gotówce oraz liczne dary rzeczowe. 
Młodzież natomiast otrzymała wyróżnienia i nagrody 
ufundowane przez legnickie firmy. 

Grupie siedemnastu uczniów ALO pod opieką 
nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Dawida Stefanika 

udało się uzbierać 11 526,26 zł w gotówce oraz dary 
rzeczowe: blisko 80 kg karmy, smakołyki, kubraczki 
zabiegowe, smycze, koce, miski czy zabawki.

– Niezmiernie się cieszę, że nasza inicjatywa spot-
kała się z tak pozytywną reakcją legniczan, dzięki 
czemu zbiórka osiągnęła imponujący wynik i możemy 
pomóc bezdomnym czworonogom. Przede wszystkim 
jednak jestem dumny z uczniów, którzy w nieła-
twym czasie lockdownu i zdalnego nauczania potrafili 
się tak świetnie zorganizować, poświęcić swój czas 
i szczerze się zaangażować. Myślę, że ta akcja dodała 
także trochę kolorytu w epidemiczną rzeczywistość 
oraz pomogła zintegrować się uczniom, którzy znali 
się głównie z lekcji on-line. Była to również bez 
wątpienia praktyczna lekcja WOS, którą uczniowie 
zaliczyli celująco – mówił Dawid Stefanik.

Uroczystość podsumowująca akcję był okazją 
do podziękowania jej głównym bohaterom oraz 
partnerom, którzy otrzymali od dyrektora Dariusza 
Wędziny artystyczne pamiątkowe dyplomy. Uczniowie 

Podsumowanie akcji ALO 
„#Podajłapkę – pomoc dla bezdomnych 

zwierząt w Legnicy”
dostali także nagrody specjalne w postaci voucherów 
do Empiku oraz wycieczki edukacyjno-integracyjnej, 
na którą wybiorą się w czerwcu. Nagrody ufundo-
wały dwie legnickie firmy: Chors i ZaLustre. Imprezę 
podsumowującą akcję zwieńczono rockowym koncer-
tem uczniów ALO oraz zaprzyjaźnionych muzyków 
z innych lokalnych zespołów w składzie Kacper Pie-
tras, Ola Raczyńska, Kacper Łukasiewicz, Martyna 
Kostrąg i Paweł Wrzecioniowski. 

W szkolny wolontariat zaangażowało się łącznie 
siedemnastu uczniów: Aleksandra Rynnik, Gabriela 
Karbowiak, Joanna Przybył, Julia Florczyk, Tymo-

teusz Krakowski, Karolina Kajda, Maksym Kuhn, 
Julia Głażewska, Maja Kulik, Natalia Borowy, Nata-
lia Medyk, Natalia Telesz, Olivia Tichaczek, Wikto-
ria Czekajło, Wiktoria Kurowska, Wojciech Sobieraj 
i Krystian Bachorski.

– Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi, mówił Jan Paweł II. Między innymi 
dlatego możemy powiedzieć, że ALO jest małą szkołą 
wielkich ludzi. Idea była piękna, cel szczytny. Pomoc 
najsłabszym, bezbronnym i skazanym na łaskę czło-
wieka. Mimo to zaangażowanie uczniów ALO w akcję 
#Podajłąpkę było, biorąc pod uwagę pandemiczne oko-
liczności, wyjątkowe. Wyjątkowe, lecz nie zaskaku-
jące. Uczniowie ALO to młodzież wyjątkowa, wrażliwa 
na krzywdę słabszych, zaangażowana w sprawy szkoły, 
rówieśników i wszystkich potrzebujących. Sprzyja temu 
zaangażowanie nauczycieli, którzy są zawsze (dzięki 
kameralnym warunkom nauczania) blisko ucznia – 
mówił dr Dariusz Wędzina, dyrektor szkoły.
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Szkoła podziękowała również instytucjom i firmom, 
które wspierały akcję: m.in. II Liceum Ogólnokształ-
cącemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, 
Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. Henryka Pobożnego w Legnicy, Studiu Tatuażu 
i Piercingu KleinDevil, Towarzystwu Miłośników 
Legnicy Pro Legnica, Ministerstwu Śledzia i Wódki, 
redakcjom E-legnickie.pl, 24legnica.pl, TuLegnica.pl, 
DamiTV, Stowarzyszeniu Legnica Aktywnie i Krea-
tywnie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Akcja „#Podajłapkę” trwała od 23 marca do 9 maja 
2021 r. Niezwykle istotna w epidemicznej rzeczy-
wistości okazał się aktywność w Internecie, która 
jak widać po wynikach zbiórki, odnosiła duży suk-
ces. Do najbardziej głośnych wirtualnych wydarzeń 
należy z pewnością „#Podajłapkę challenge”. W cha-
rytatywną zabawę zaangażowało się kilkaset osób, 
w tym także znani legniczanie. Zasady challenge 
były proste. Należało wrzucić na swój profil na Face-
boku zdjęcie z zwierzakiem lub logo akcji, wpłacić 
dowolną kwotę na konto zbiórki na zrzutka.pl lub 
dostarczyć do szkolnego magazynku dary dla zwie-
rzaków, a następnie nominować (rzucić wyzwanie) 

dalej do zabawy co najmniej dwóch swoich znajomych.
Właśnie dzięki działaniom w sieci na konto zbiórki 

trafiło ok. 3400 zł w gotówce, a do szkolnego maga-
zynu trafiły liczne dary rzeczowe dla bezdomnych 
czworonogów. 

Uczniowie dwukrotnie, 11 kwietnia oraz 9 maja, 
przygotowali stoisko na Jarmarku Staroci, na któ-
rym do puszek uzbierali łącznie 4902,04 zł. Młodzież 
na targu sprzedała swoje wypieki (ciasta, ciasteczka, 
babeczki – w tym część z logo akcji), bukiety z dział-
kowych kwiatów oraz rękodzieła, jak np. rzeźbione 
w drewnie świeczniki czy wykonane różną techniką 
artykuły home art design. Dzięki współpracy z Mini-
sterstwem Śledzia i Wódki uczniowie sprzedali także 
ponad 200 kaw i herbat. Na stoisku znalazły się także 
przekazane od różnych darczyńców pierogi, krokiety, 
vouchery do salonów kosmetycznych, artykuły deko-
racyjne, płyty, gadżety czy artykuły dekoracyjne.

W akcję ALO włączyło się także Studio Tatuażu 
i Piercingu KleinDevil w Legnicy. Pięcioro tatuatorów 
(Corvus Corax Tattoo, Baziu_tattoo, Diana Tattoo, 
kozi_tatuazyk, Alex Tattoo) wykonało 27 oryginal-
nych tatuaży zwierzęcych łapek i cały dochód z ich 
sprzedaży, 3240 zł, przykazało na konto zbiórki.
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Sebastianeum Silesiacum – Instytut Naukowo- 
-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu 
Śląskim – miejsce pełne dobroci, ciepła, gościnności 
i tajemniczej aury spokoju. Po raz kolejny studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z kierunku fizjoterapia mieli możliwość 
odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. 

Historia Kamienia Śląskiego sięga zapisów Galla 
Anonima. W jego „Kronice polskiej” można spotkać 
wzmiankę o miejscu Lapis (z łac. kamień), która miała 
być siedzibą Bolesława Krzywoustego. Od XII w. miej-
sce to było siedzibą rodu Odrowążów. Najsłynniejszą 
postacią z tej rodziny był św. Jacek Odrowąż, jeden 
z patronów Polski. Od XVIII do XX wieku osada 
należała do rodu Strachwitzów. Ciekawostką jest to, 
iż wszyscy dziedzice na zamku w Kamieniu Śląskim 
nosili imię Jacek (Hiacynt). Pałac został zniszczony 
w drugiej połowie XX w. Obecny stan obiektu jest 
zasługą działania diecezji opolskiej, na czele której 
stał wówczas abp Alfons Nossol. 

Jest to znamienita postać, której działania wpłynęły 
znacząco na historię Polski. To dzięki arcybiskupowi 
Nossolowi doszło do słynnej w świecie Mszy Pojed-
nania w 1989 roku, w trakcie której kanclerz Hel-
mut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki przekazali 
sobie znak pokoju. Od 2009 roku abp Alfons Nossol 
przebywa w Sebastianeum Silesiacum jako rezydent. 

Sebastianeum Silesiacum – Instytut Naukowo-Badaw-
czy Księdza Sebastiana Kneippa jest placówką rehabilita-
cyjno-wypoczynkową oferującą szeroką gamę zabiegów 
z zakresu medycyny, rehabilitacji, odnowy biologicznej 
i psychiczno-duchowej. Specyfika ośrodka polega na 
wykorzystaniu wód leczniczych według metody księdza 
Sebastiana Kneippa z Bawarii. Duchowny ten rozwinął 
nurt hydroterapii w oparciu o dzieło śląskiego lekarza 
Siegemunda Hahna „Nauka o mocy i skutkach oddzia-
ływania świeżej wody na ludzkie ciało” wydane w 1749 
roku. Filozofia metody Kneippowskiej opiera się na 
pięciu filarach terapii. Należą do nich: hydroterapia, 
czyli terapia z wykorzystaniem wody, leczenie ruchem, 
który – jak mawiał w XVI wieku Wojciech Oczko – 
„zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy wszystkie lekar-
stwa razem wzięte nigdy nie zastąpią ruchu”, terapia 
żywieniowa, terapia ziołami oraz terapia porządkująca, 
zgodnie z którą – zdrowe ciało to również zdrowy duch.

Porozumienie z Instytutem Naukowo-Badawczym 
Księdza Sebastiana Kneippa wKamieniu Śląskim

Współpraca naszej Uczelni została zaznaczona już 
podczas pierwszej wizyty w Instytucie w 2018 roku, 
kiedy to mieliśmy zaszczyt posadzić w Kamieniu Ślą-
skim platan im. Witelona. Potwierdzeniem naszej wielo-
letniej współpracy było podpisanie porozumienia przez 
dr Monikę Wierzbicką, Prorektor ds. Dydaktyki i Stu-
dentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, i ks. prałata 
dr Alberta Glaesera, Dyrektora Instytutu Naukowo-
Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu 
Śląskim. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli 
także mgr Jerzy Stefaniak, zastępca kanclerza, mgr 
Paulina Wojtaszewska, prodziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, prof. dr hab. inż. 
Jerzy Pietkiewicz oraz dr hab. Krzysztof Wronecki, 
a także ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Instytutu. Na mocy pod-
pisanego porozumienia zadeklarowano współpracę 
w zakresie realizacji projektów, doradztwa naukowo- 
-badawczego, organizacji wspólnych wydarzeń, orga-
nizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz 
współudziału w podnoszeniu jakości kształcenia. 
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Wizyty studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej współfinansowane były ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Roz-
woju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy l. 2018-2022”.

 W roku akademickim 2020/2021 wizyta studyjna 
z udziałem studentów czwartego i pierwszego roku 
fizjoterapii odbyła się dwukrotnie. Studenci odbywali 
zajęcia w ramach modułu – rehabilitacja uzdrowiskowa 
w zaburzeniach metabolicznych, a także medycyna 
fizykalna – balneoklimatologia oraz odnowa biolo-
giczna. Studenci mieli okazję wysłuchania wykładu 
o Sebastianie Kneippie i jego metodach, który wygło-
sił kierownik naukowy ośrodka ksiądz prof. Zygfryd 
Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego. Ze studentami 
spotkał się również założyciel Ośrodka metropolita 
senior abp Alfons Nossol. Uczestnicy wizyty mieli 
możliwość zapoznania się z bogatą ofertą zabiegową 
i terapiami stosowanymi w Instytucie Naukowo- 
-Badawczym Księdza Sebastiana Kneippa. Ponadto 
brali udział w seansie w grocie solnej oraz zajęciach 
z aqua-aerobiku. 

W ramach wizyty studenci udali się również 
do uzdrowiskowej miejscowości Głuchołazy położo-
nej na granicy z Czechami, gdzie pod okiem prof. 
dr hab. Mariusza Migały poznali terapię czeskiego 
samouka Vincenta Priessnitza, który zrewolucjoni-
zował terapie wodne. 

Pamiątkowe zdjęcie przy Platanie im. Witelona 
zakończyło pobyt w Sebastianeum Silesiacum – Insty-
tucie Naukowo-Badawczym Księdza Sebastiana Knei-
ppa w Kamieniu Śląskim, a także w Parku Zdrojowym 
w Głuchołazach.
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Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z ini-
cjatywy dra Pawła Kobesa z Zakładu 
Prawa i Administracji 28 maja 2021 roku 
zorganizował spotkanie on-line pt. „Ład 
i kara w wybranych tekstach buddyj-
skich”. Prelegentem był dr Ayur Zhanaev 
z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doktor Ayur Zhanaev jest socjologiem. 
Jego badania koncentrują się wokół róż-
norodności systemów normatywnych. 
Książka Ayura Zhanaeva „The Human 
Being in Social and Cosmic Orders” 
poświęcona jest badaniom ładu społecz-
nego w kulturze buriackiej na podstawie 
badań terenowych oraz analizy historycz-
nych i archiwalnych źródeł pisanych. 
Aktualnie Ayur Zhanaev prowadzi bada-
nia, których celem jest pogłębione pozna-
nie i opisanie systemów normatywnych 
obszaru chińsko-mongolsko-rosyjskiego 
pogranicza, opierających się na religii 
(analiza buddyjskiej literatury dydaktycz-
nej), obyczajach i lokalnych projektach 
prawnych.

Ład i kara 
w wybranych tekstach buddyjskich
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za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych 
na świecie. Studia na tym kierunku umoż-
liwiają zdobycie szerokiej specjalistycznej 
wiedzy oraz praktycznego przygotowania 
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 
który jest samodzielnym zawodem medycz-
nym w myśl ustawy z dn. 25 września 2015 r. 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 952). Fizjoterapeutami 
mogą zostać tylko osoby o odpowiedniej wie-
dzy i kwalifikacjach, co stanowi gwarancję 
bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa sku-
teczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien 
działać z należytą starannością, z poszano-
waniem zasad etyki i praw pacjenta oraz 
kierować się aktualną wiedzą medyczną. 
Szczególne predyspozycje do tego zawodu 
posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt 
z innymi, odpowiedzialne i cierpliwe.

35rozwój i praktyka

Studenci pierwszego roku Fizjoterapii 
udali się na zabiegi z tlenoterapii hiperba-
rycznej, która wpływa pozytywnie na naszą 
kondycję psychofizyczną i wydolność organi-
zmu. Jest skutecznym sposobem w leczeniu 
wielu chorób, np. leczenie po złamaniach, 
zwichnięciach, bóle kręgosłupa. Demonstra-
cję zabiegów prowadził Artem Tereszczenko.

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym 
związanym z ochroną zdrowia, uznawanym 

Praktyczne zajęcia 
z tlenoterapii hiperbarycznej
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy przystąpiła do partnerstwa 
na rzecz budowy i rozwoju sektora gospodarki 
wodorowej, w charakterze partnera Współ-
pracującego. Inicjatorami przedsięwzięcia byli 
pracownicy Wydziału Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych i władze naszej Uczelni. 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, skierowanym przez Sekretarza 
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii z dnia 4 marca 2021 r., dotyczą-
cym ustanowienia partnerstwa na rzecz budowy 
gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego 
porozumienia wodorowego, na wniosek Magnifi-
cencji Rektora z dnia 20 stycznia 2021 r., Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy przystąpiła do partnerstwa na rzecz 
budowy i rozwoju sektora gospodarki wodorowej 
w charakterze partnera Współpracującego.

W ramach projektu Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska dotyczącego „Polskiej Strategii 
Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 
r.” określono cele i działania dotyczące rozwoju 
krajowych kompetencji i technologii na rzecz 
budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. 
Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzysta-
nia wodoru – energetyki, transportu i przemy-
słu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz 
koniecznych zmian prawnych i finansowania.

W projekcie „Polskiej Strategii Wodorowej” 
wskazano sześć koniecznych do osiągnięcia 
celów:
• wdrożenie technologii wodorowych w ener-

getyce;
• wykorzystanie wodoru jako paliwa alterna-

tywnego w transporcie;

PWSZ im. Witelona w Legnicy partnerem 
Polskiej Strategii Wodorowej

• wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
• produkcja wodoru w nowych instalacjach;
• sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
• stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje łącznie 40 działań na 
rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierza-
jących do wykorzystania polskiego potencjału 
technologicznego, naukowego i badawczego 
w zakresie nowoczesnych technologii wodoro-
wych i powstania polskiej gałęzi gospodarki 
wodorowej. Projekt określa aktualny stan rynku 
wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody 
technologiczne i biznesowe oraz wytycza kie-
runki, w których powinien rozwijać się rynek, 
aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować 
w skali pozwalającej  konkurować z paliwami 
konwencjonalnymi.

W związku z podpisanym porozumieniem sied-
miu pracowników Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy skierowano 
do uczestnictwa w grupach roboczych realizują-
cych postanowienia partnerstwa na rzecz budowy 
i rozwoju sektora gospodarki wodorowej.
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W dniach 11–12 maja 2021 r. studenci 
kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(studia stacjonarne) wzięli udział w certyfi-
kowanym szkoleniu z zakresu zarządzania 
i optymalizacji pracy kierowców.

Podczas takich szkoleń teoria przeplata 
się z praktyką (studia przypadków, dobre 
praktyki, ryzyka). Ta forma pozwala pra-

Szkolenia z zakresu zarządzania 
i optymalizacji pracy kierowców

cować na przykładach, które mają miejsce 
w życiu codziennym branży TSL.

Certyfikowany kurs odbył się związku 
z realizacją w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy projektu 
pt. „Kadra dla BPO program rozwoju kom-
petencji i staże zawodowe dla studentów 
PWSZ im. Witelona w Legnicy”.
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Studenci Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych 17 maja 2021 r. uczestni-
czyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy 
Faurecia Legnica Decorations S.A. z Gniewo-
mierza. Spotkanie miało na celu przedsta-
wienie oferty płatnych staży skierowanych 
do studentów Wydziału: specjalista w dziale 
jakości, specjalista w dziale produkcji, spe-
cjalista w dziale utrzymania ruchu oraz spe-
cjalista lean manufacturing.

Pracownicy Faurecii dzielili się swoim 
doświadczeniem zawodowym. Potencjalni 
kandydaci do pracy w Faurecji mogli dowie-
dzieli się, że zatrudnienie w firmie w dużej 
mierze jest pochodną odpowiedniej samo-
oceny kandydata oraz preferencji zawodo-
wych.

Przedstawiciele Faurecii na spotkaniu 
ze studentami Wydziału Nauk Technicznych 

i Ekonomicznych
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Studenci kierunków inżynierskich z Koła 
Naukowego Inżynierii Materiałowej FERRUM 
oraz Koła Naukowego Informatyki Współ-
czesnej w maju bieżącego roku brali udział 
w zaawansowanych szkoleniach z zakresu sto-
sowania oprogramowania AutoCAD.

Szkolenia prowadził certyfikowany Trener 
VCC – mgr inż. Krzysztof Kolbusz. Działania 
miały na celu realizację wspólnych przedsię-
wzięć projektowych z firmami z branży auto-
motive. 

Działalność Koła Naukowego Inżynierii 
Materiałowej FERRUM koncentruje się wokół 
najnowszej wiedzy oraz metod badawczych 
stosowanych w inżynierii materiałowej, wykra-
czając poza standardowy program nauczania. 
Podejmowane zagadnienia dotyczą: projekto-
wania, struktury, technologii, właściwości oraz 
zastosowań nowoczesnych materiałów kon-
strukcyjnych. Z kolei prace Koła Naukowego 
Informatyki Współczesnej skupiają się wokół 

Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych 

szkolił studentów
współczesnych metod informatycznych, głów-
nie w zakresie projektowania i programowa-
nia obiektowego z wykorzystaniem języka C/
C++, administrowania systemem Linux, metod 
algorytmicznych w rozwiązywaniu zagadnień 
konkursowych.
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18 maja 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy została wpisana przez 
Urząd Transportu Kolejowego do rejestru ośrodków 
szkolenia i egzaminowania. Wkrótce Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych rozpocznie specjali-
styczne szkolenia dla maszynistów i dyżurnych ruchu. 

Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem 
symulatora kolejowego dla maszynisty oraz symula-
tora systemu Kontroli Traffic PKP, które znajdują się 
na wyposażeniu Wydziału Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych. Symulator kolejowy SMART wyposażony 
jest w pulpit lokomotywy Newag 6 DG, oprogramo-
wanie symulacyjne z biblioteką trasy SIM Factor 
oraz stację instruktorską. Symulator Kontroli Traffic 
składa się z pięciu stacji dla kursantów i stanowiska 
instruktora.

Warto dodać, że kandydaci na studia na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych mają możliwość 
kształcenia się na dwóch kierunkach studiów licencja-
ckich (studia pierwszego stopnia, 3-letnie) – Finanse, 
rachunkowość i podatki, Zarządzanie; czterech kie-
runkach inżynierskich (studia 3,5-letnie) – Energe-
tyka, Informatyka, Logistyka i transport, Zarządzanie 
i inżynieria produkcji oraz jednym kierunku studiów 
magisterskich (studia drugiego stopnia, 2-letnie) – 
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Złożony 
został wniosek o uruchomienie nowego kierunku 

Uczelnia ośrodkiem szkolenia i egzaminowania 
maszynistów i dyżurnych ruchu

studiów magisterskich – Inżynieria produkcji i logi-
styki z innowacyjnymi specjalnościami: przemysł 4.0 
oraz smart logistics.
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Studenci drugiego roku kierunku Diete-
tyka rozpoczęli zajęcia z przedmiotu Żywienie 
kliniczne. Aby przybliżyć im pracę diete-
tyka, przeprowadzili wywiad żywieniowy 
oraz wywiad kliniczny, na podstawie któ-
rego ułożyli indywidualny jadłospis wraz 
z zaleceniami żywieniowym dla konkretnego 
pacjenta. 

Do tego czasu już 5 pacjentów otrzy-
mało porady dietetyczne, studenci opra-
cowali razem ponad 200-dniowy jadłospis, 
spędzili ponad 10 godzin na wywiadach 
żywieniowych, poświęcili około 15 godzin 
na układaniu zaleceń dietetycznych wraz 
z jadłospisami.

Obecnie studenci przeprowadzają wywiady 
z pacjentami poprzez rozmowy telefoniczne, 
które są realizowane na zajęciach.

Zachęcamy osoby zainteresowane pomocą 
oraz poradami przez przyszłych dietetyków 
do kontaktu z nami: dietetyka@gsuite.pwsz.
legnica.edu.pl

Zajęcia studentów 
z żywienia klinicznego
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37 studentów kierunku Finanse i zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie 22 maja 2021 
roku wzięło udział w trzech szkoleniach: 
efektywne negocjacje w biznesie, zarządzanie 
projektami oraz menedżer ds. jakości syste-
mów zarządzania. Szkolenia realizowane były 
w ramach projektu Zintegrowany Program 
Rozwoju Uczelni – etap II.

Liczne uczestnictwo studentów w szkole-
niach potwierdza atrakcyjność podejmowa-
nia studiów na tym kierunku. Jest także 
dowodem na chęć studentów do ciągłego 
poszerzania wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji oraz na atrakcyjność samych szkoleń.

Dwuletnie studia magisterskie na kie-
runku Finanse i zarządzanie w przedsię-
biorstwie przygotowują do pełnienia funkcji 
menedżersko-specjalistycznych z zakresu 
finansów oraz zarządzania. 

Pierwsze semestry pozwalają zdobyć pod-
stawy wiedzy z zakresu finansów przedsię-
biorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim 
semestrze studenci wybierają specjalność 
zgodną ze swoimi zainteresowaniami.

W ostatnich trzech semestrach, studenci 
piszą prace magisterskie pod opieką doświad-
czonych promotorów. Praktyczny charakter 
prac magisterskich, które dotyczą realnych 
problemów w przedsiębiorstwie, to ważny 
element pozwalający kształcić kwalifikacje 
zawodowe absolwenta.

Studenci rozwijali swoje kompetencje

Absolwent posiada unikalne kwalifika-
cje menedżersko-specjalistyczne z zakresu 
finansów oraz zarządzania przedsiębior-
stwem. Może pracować na stanowiskach 
menedżerskich lub specjalistycznych, m.in. 
jako menedżer finansowy, menedżer pro-
jektu, analityk/doradca finansowy, a także 
na stanowiskach kierowniczych lub wyko-
nawczych, w zakresie zarządzania pracą 
i ludźmi lub z sukcesem prowadzić własną 
działalność gospodarczą.
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W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z 10 Brygadą 
Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka 
w Świętoszowie nasi studenci, którzy uczestniczą 
w programie Legia Akademicka MON, brali udział 
w ćwiczeniach praktycznych w jednostce w Święto-
szowie. 

Studenci mieli okazję między innymi skorzystać 
z symulatora ŚNIEŻNIK, zapoznać się z podstawami 
topografii oraz łączności wojskowej, rozłożyć samodziel-
nie broń czy rzucić granatem ćwiczebnym. Zwieńcze-
niem dnia była wizyta w parku maszyn, dzięki której 
mogli wsiąść do kilku pojazdów, zapoznać się z ich 
parametrami technicznymi i porozmawiać z załogą.

Legia Akademicka 
na zajęciach w Świętoszowie
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Studenci I roku fizjoterapii w ramach 
zajęć z zakresu Odnowy biologicznej 
mieli okazję uczestniczyć w wykładzie 
pani Moniki Szczotki – refleksologa twa-
rzy. Po krótkim wprowadzeniu wzięli 
również udział w sesji terapeutycznej, 
antystresowej z refleksologii twarzy 
i podstaw masażu KOBIDO twarzy.

Studenci 
na zajęciach z odnowy biologicznej
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Studenci drugiego roku kierunku Dietetyka 
na przełomie maja i czerwca bieżącego roku pro-
wadzili zajęcia z edukacji żywieniowej w formie 
on-line poprzez wideokonferencję na ZOOM. Zaję-
cia adresowane były do nauczycieli oraz uczniów 
szkół podstawowych i odbyły się w następujących 
terminach:
• 24.05.2021 – „Idzie lato, żyj kolorowo – jedz 

owoce i warzywa”.
• 24.05.2021 – „Dbamy o siebie, bo wiemy co 

jemy”.
• 26.05.2021 – „Zdrowie na talerzu”.
• 1.06.2021 – „Żyj zdrowo, jedz zdrowo”.
• 1.06.2021 – „Słodko i zdrowo”.

W zajęciach on-line uczestniczyli między 
innymi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 
w Jaworze, Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocła-
wiu, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie, Szkoły 
Podstawowej w Parowej, Szkoły Podstawowej nr 
2 w Legnicy.

Kierunek Dietetyka w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy umoż-
liwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu 
odżywienia, technologii przygotowywania potraw, 
kontroli jakości produktów żywieniowych i warun-

Zajęcia z edukacji żywieniowej
ków ich przechowywania, psychologii żywienia 
i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw 
żywienia, technologii gastronomicznej oraz sze-
roko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko 
uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświada-
mia, jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak 
je wyeliminować.
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W dniach 13 i 14 maja 2021 roku na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych odbyły się obrony projek-
tów studenckich w ramach realizowanych pilotażowo zajęć 
z Przedsiębiorczości akademickiej pod kierunkiem dra hab. 
inż. Piotra A. Wrzecioniarza.

Studenci kierunków Logistyka i transport, Zarządzanie 
oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji prezentowali swoje 
propozycje biznesowe komisji, w skład której wchodzili: 
dr. hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz, Dziekan dr inż. Daniel 
Medyński, Prodziekan dr Przemysław Siudak, Prodziekan 
mgr inż. Krzysztof Kolbusz oraz Kierownik Zakładu Eko-
nomii i Finansów dr inż. Renata Gnitecka.

Życzymy sukcesów w realizacji własnych przedsięwzięć 
biznesowych.

Studenci prezentowali swoje projekty
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W czerwcu bieżącego roku w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
odbywały się egzaminy końcowe słuchaczy studiów 
podyplomowych na pięciu kierunkach. Zgodnie 
z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi 
słuchacze studiów podyplomowych po uzyskaniu 
wymaganych programem studiów zaliczeniach 
oraz zdaniu egzaminów cząstkowych przystępują 
do egzaminu końcowego. 

Komisje egzaminacyjne pracowały w trzyoso-
bowych składach: dziekan lub osoba przez niego 
wyznaczona, kierownik studiów podyplomowych, 
a także nauczyciel prowadzący zajęcia na danym 
kierunku studiów. Egzaminy odbywały się w for-
mie stacjonarnej, tzn. w siedzibie Uczelni. 

Egzaminy końcowe 2021
Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym, 

podczas którego słuchacz powinien wykazać, że 
osiągnął efekty uczenia się określone w progra-
mie studiów odpowiadając na trzy pytania człon-
ków komisji. Wszyscy słuchacze przystępujący 
do egzaminu uzyskali wynik pozytywny. 

Egzaminy odbyły się na następujących kie-
runkach studiów: Administracja i Zarządza-
nie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Coaching 
we Wsparciu Psychologicznym, Kadry i Płace, 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczes-
nej Firmie. Łącznie status absolwenta studiów 
podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskało 
ponad osiemdziesięciu słuchaczy.
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Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy 29 maja 2021 r. prezento-
wała ofertę edukacyjną podczas 
„Wielkiej Majówki Kunickiej”.

Kunicka Majówka jest 
coroczną imprezą organizo-
waną na zakończenie okresu 
majówkowego w Gminie 
Kunice. W wydarzeniu chętnie 

biorą udział całe rodziny, dobrze bawiąc się w róż-
nych konkursach i zabawach. Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu zapewnił wyjątkowe atrakcje, takie jak 
dmuchańce, zjeżdżalnie, kule wodne i wiele innych 
niespodzianek, zarówno dla młodszej, jak i starszej 
widowni. Uczestnicy bawili się przy muzyce i wspa-
niałej pogodzie.

W tym roku w Kunicach wystąpiły prawdziwe 
legendy: Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Pal Azji 
oraz zespół Kumbia Mać. Tradycyjnie przed kon-
certami na scenie zaprezentowali się młodzi miesz-
kańcy gminy. Mali artyści uczęszczający na warsztaty 
wokalne Studio Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu zaprezentowali swój program muzyczny, 
nad którym pracowali cały rok pod czujnym okiem 
Pawła Lenara. 

Podczas wydarzenia obecna była Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Przedsta-
wiciele naszej Uczelni prezentowali warunki rekrutacji 

O studiach w Kunicach
na studia. W ofercie edukacyjnej przyszli studenci 
mają do wybory kierunki studiów licencjackich, inży-
nierskich, studia magisterskie oraz jednolite studia 
magisterskie. Przekrój prowadzonych przez naszą 
Uczelnię kierunków jest bardzo zróżnicowany. Są to 
kierunki ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, 
prawne, techniczne i ścisłe. 
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Państwowa Wyższa Szko- 
ła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy, w dniach 
22 i 23 maja 2021 r. goś-
ciła na „Lubińskim Festi-
walu Roślin i Kwiatów”, 
gdzie przedstawiciele naszej 
Uczelni prezentowali ofertę 
edukacyjną naszej Uczelni.

Podczas kiermaszu ogrod-
niczego można było nabyć: 
kwiaty balkonowe, cięte, 

nasiona, rozsady, sadzonki, cebulki, trawy, iglaki, 
drzewa i krzewy ozdobne oraz owocowe rośliny 
doniczkowe, warzywa, podłoża, nawozy oraz środki 
ochrony roślin. Poza typowo handlową ofertą także 
duży wachlarz porad ogrodniczych i warsztatów – 
zarówno florystycznych, jak i związanych z rzemio-
słem artystycznym. Kiermasz odbywał się w nowym 
miejscu – Parku Leśnym w Lubinie.

Odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej 
o poszczególnych kierunkach przy specjalnie dla 
nich przygotowanym stoisku. Oferta edukacyjna jest 
szczególnie bogata, bo obejmuje studia magisterskie, 
inżynierskie i licencjackie. Do tego PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy oferuje szeroką gamę studiów pody-
plomowych, kursów i szkoleń, wśród których każdy, 
kto chce podnieść swoje kwalifikacje znajdzie coś 
interesującego dla siebie.

Oferta studiów na „Lubińskim Festiwalu 
Roślin i Kwiatów”

W promocję oferty edukacyjnej naszej Uczelni poza 
pracownikami Działu Promocji i Wydawnictw byli 
także zaangażowani nauczyciele akademicy z Zakładu 
Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humani-
stycznych: dr Kornelia Hübscher, dr Anna Kowal- 
-Orczykowska, dr Marek Kazimierowicz. Informo-
wali oni o możliwościach kształcenia na kierunkach 
Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesno-
szkolna, a także zapraszali do polubienia profilu 
Pedagogika PWSZ Legnica na Facebooku.
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 28 maja 2021 r. odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademickiego 2020/2021 słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy 
Uczelni. Spotkanie było także okazją do podsumo-
wania projektu „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla 
rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym”, w którym słuchacze 
UTW brali udział.

W uroczystym zakończeniu zajęć wzięli udział mię-
dzy innymi dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz, dr Dariusz Wędzina – Dyrek-
tor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, 
nauczyciele akademiccy i pracownicy Działu Badań, 
Projektów i Współpracy oraz Centrum Kształcenia 
Ustawicznego.

Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku moż-
liwość bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów, 
aktywnego udziału w wykładach i w zajęciach dodat-
kowych stanowi główny walor akademickości. Mija-
jący rok akademicki był szczególnie trudny z uwagi 
na obostrzenia pandemiczne, które spowodowały 
konieczność nauki na odległość za pośrednictwem 
łączy internetowych. Podczas zajęć z informatyki słu-
chacze uzyskali wsparcie przy logowaniu się do zajęć 
i doskonale poradzili sobie z nowa sytuacją, poznając 
alternatywne metody pozyskiwania wiedzy.

Miejmy nadzieję, że kolejny rok akademicki będzie 
miał już tradycyjny charakter, a słuchacze UTW będą 
mogli cieszyć się wspólnymi spotkaniami i nauką 
przekazywaną w sposób bezpośredni. Staramy się, 
aby intelektualny i administracyjny potencjał Uczelni 

Słuchacze UTW zakończyli rok nauki
mógł być wykorzystany do dalszego kształcenia osób 
dojrzałych, a naszą rolą społeczną stało się umoż-
liwianie wymiany kulturalnej między generacjami.

Rozpoczęcie zajęć w kolejnym roku akademickim 
dla słuchaczy UTW planujemy już pod koniec wrześ-
nia. Zapraszamy do zapisania się na Uniwersytet 
Trzeciego Wieku działający w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów można 
znaleźć pod adresem http://www.pwsz.legnica.edu.
pl/strona-1744-zapisy_utw-4 lub pod nr telefonu 
76 723 23 62, e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl
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Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrze-
nia prezentacji dostępnych w Bibliotece baz danych 
(m.in. ProQuest, EBSCOhost) oraz czytelni interne-
towych (Ibuk Libra i ebookpoint BIBLIO), w których 
można odnaleźć książki i artykuły ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, w tym z dziedziny dietetyki, towa-
roznawstwa żywności i gastronomii oraz dziedzin 
pokrewnych. Zostały również zaprezentowane stra-
tegie wyszukiwania dokumentów w katalogu OPAC 
WWW Systemu do Zarządzania Procesami Biblio-
tecznymi Prolib. Aby korzystać z e-zbiorów biblio-
teki, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny 
oraz oświadczenie czytelnika, które należy przesłać 
na adres mailowy biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa stacjonarna oraz 
prezentacja multimedialna książek ze zbiorów Biblio-
teki PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Studenci II roku Dietetyki pod opieką dr inż. Iwony 
Twarogowskiej-Wielesik oraz mgr Katarzyny Traczuk- 
-Bernat przygotowali prezentację „Dbamy o siebie, 
bo wiemy, co jemy”. 

Podczas prezentacji studenci wyjaśnili nam, jak 
należy rozumieć i czytać Piramidę Żywieniową oraz 
przedstawili zasady zdrowego żywienia. Ponadto 
część wystąpień była poświęcona aktywności fizycz-
nej, która jest uzupełnieniem zdrowej diety. Wytrwać 
w postanowieniu o codziennej aktywności pomagają 
aplikacje mobilne, które mierzą liczbę przebytych 
kroków i kilometrów, spalonych kalorii, a także 
pozwalają rywalizować i porównywać swoje wyniki 
ze znajomymi. Podczas spotkania studenci przygo-
towali pożywne dania z naturalnych składników 
na bazie zbóż, suszonych warzyw i owoców oraz 
aromatycznych przypraw. 

Spotkanie Biblioteki z Kołem Naukowym Die-
tetyków w ramach BIBLIOTEKI na BIS było już 
kolejnym i z całą pewnością odbędą się następne. 
Zapraszamy do współpracy wszystkie koła naukowe 
działające na terenie Uczelni. 

54 relacje

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 25 maja 2021 r. zorga-
nizowała kolejne spotkanie integracyjne z Kołem 
Naukowym Dietetyków z cyklu Biblioteka na BIS 
(Biblioteczna Integracja Studentów).

Celem cyklu spotkań jest promowanie i propa-
gowanie działalności biblioteki oraz kół naukowych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. 

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy 
Biblioteki oraz mgr Katarzyny Traczuk-Bernat 
i dr inż. Iwony Twarogowskiej-Wielesik. Odbyło 
się ono w przestrzeni on-line pod hasłem: „Zasady 
zdrowego żywienia w oparciu o piramidę zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej”. 

Biblioteka na BIS
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W Akade-
mickim Liceum Ogólno-

kształcącym, działającym przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają zapisy 
na nowy rok szkolny 2021/2022. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to szkoła 
wyjątkowa, mająca swoją siedzibę w nowoczesnym kam-
pusie uczelni wyższej, z którą ściśle współpracuje, czyli 
PWSZ im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5. 
Dlatego też ALO daje swoim uczniom możliwość rea-
lizowania części zajęć wspólnie ze studentami – mogą 
oni uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach oraz uro-
czystościach akademickich Uczelni. Ścisła współpraca 
z największa uczelnią tego typu w kraju daje naszym 
uczniom możliwość korzystania z zasobów biblioteki, 
wszystkich czytelni naukowych, nowoczesnych labora-
toriów: chemicznego, fizycznego oraz multimedialnych 
pracowni językowych.

ALO stanowi odpowiedź na poszukiwania przez rodzi-
ców i uczniów szkoły, która pomogłaby młodzieży odna-
leźć pozytywną motywację do nauki; szkoły, która dba 
o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia 
przy zachowaniu czytelnego systemu wymagań i konse-
kwentnego egzekwowania obowiązków. W ALO uczniowie 
mają możliwość realizacji przedmiotów na rozszerzonym 
poziomie, pod opieką doświadczonych nauczycieli. 

Podmiotem szkoły jest uczeń, a liczebność klas 
pozwala nam na indywidualne jego traktowanie. Nauczy-
ciel może więc zadbać o wszechstronny i harmonijny 
rozwój osobowości każdego z nich. Priorytetem naszej 
szkoły jest edukacja językowa. Trzy języki obce – w tym 
dwa w rozszerzeniu – uzupełniły zajęcia z języka japoń-
skiego. Od „pierwszego dzwonka” w celu wyrównywania 
szans edukacyjnych ALO oferuje także bogaty wachlarz 
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na roz-
wijanie zainteresowań i umiejętności – nie tylko ucz-
niom wybitnym, ale również tym, którzy potrzebują 
więcej czasu na przyswojenie wiedzy. Właśnie dlatego 
w ofercie szkoły jest trening intelektualny, zapewniający 
uczniom poprawę koncentracji, podniesienie poziomu 
kreatywności, zachęcenie do poszukiwania twórczych 
rozwiązań oraz wykorzystanie technik zapamiętywania 
w celu lepszego wykorzystywania własnych zasobów 
pamięciowych. Wśród zajęć dodatkowych znaleźć można 
warsztaty lingwistyczne (np. z translatoryki), medialno- 

-teatralne, fizycz-
no-chemiczne, matematyczne, 

biologiczne oraz z zakresu historii sztuki. Wspie-
rając plastyczne zainteresowania uczniów, w ofercie 
dydaktycznej ALO znajdują się warsztaty artystyczne (gł. 
dla zainteresowanych malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, 
fotografią i filmem) oraz działa koło plastyczne. Współ-
pracujemy z wieloma instytucjami, m.in. z legnickim 
Teatrem im. H. Modrzejewskiej, z Lions Club oddział 
Legnica, z Galerią Sztuki oraz – dzięki zaangażowaniu 
naszych wolontariuszy – ze schroniskiem dla bezdom-
nych zwierząt.

Aby wspierać naszych uczniów, ALO zapewnia każ-
demu uczniowi komplet podręczników i ćwiczeń oraz 
bezpłatnie korzystanie z siłowni, sali fitness, basenu 
i lodowiska.

ALO to przede wszystkim szkoła odkrywców i eksplo-
ratorów. Wsparciem edukacji i pasji poznawczej uczniów 
są liczne wycieczki, wyprawy i podróże edukacyjne – te 
krajowe i zagraniczne. Poznajemy świat i jego składowe 
– kulturę, przyrodę i geografię podróżując do Włoch, 
Francji, Niemiec, Hiszpanii i Grecji. Poznajemy polską 
przeszłość kresową na Ukrainie, źródła naszej kultury 
„u Kochanowskiego” w Czarnolesie, „u Reja” w Nagło-
wicach i w Ciekotach „u Żeromskiego”, za Kopernikiem 
wkraczamy w świat astronomii w Toruniu. Tożsamość 
kulturową budujemy, eksplorując Dolny Śląsk – pozna-
jemy Wrocław, jego zabytki, muzea i instytucje kultury 
(teatry). Prowadzimy zajęcia w ogrodzie zoologicznym, 
botanicznym i japońskim. Swoją wiedzę o człowieku 
i jego środowisku pogłębiamy w Muzeum Antropolo-
gicznym, Przyrodniczym i w Hydropolis. Skomplikowane 
dzieje tej części Europy poznajemy, podróżując do pereł 
baroku (Jawor, Świdnica, Legnickie Pole, Krzeszów). 
To dla nas istotny element edukacji realizowanej poza 
murami szkoły i wspierania zainteresowań młodych 
ludzi. Te „edukacyjne wyprawy” stanowią doskonałe 
uzupełnienie edukacji szkolnej, zapewniając jednocześ-
nie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niezapomniane 
chwile „bycia razem”.

Atmosfera zaufania i przyjaźni przy jednoczesnym 
zachowaniu czytelnego systemu wymagań są podstawą 
systemu wartości ALO. Wśród uczniów, rodziców oraz 
nauczycieli panuje przekonanie, że właśnie ze względu 
na przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście 
do ucznia Akademickie Liceum Ogólnokształcące to 
jedyna taka szkoła w regionie. Tu każdy czuje się jak 
u siebie.

Szczegółowe informacje udzielane są w Akademickim 
Liceum Ogólnokształcące w Legnicy przy ul. Sejmowej 
5C, sekretariat – pok. 132 lub pod numerem telefonu 
76 723 29 12, e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 

trwa rekrutacja na nowy rok szkolny!
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W ostatnim czasie na terenie Uczelni rozpoczęto 
modernizację polegającą na wymianie dźwigów osobowych 
w budynkach A, C oraz w Domu Studenta. Jest to efekt 
realizowanego przez uczelnię projektu „PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy – Uczelnia dostępna”, którego głównym 
celem jest dostosowanie architektoniczne Uczelni oraz 
przepisów obowiązujących do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, a także podniesienie świadomości i kom-
petencji kadr w PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Działania realizowane w ramach projektu to przede 
wszystkim dostosowanie architektoniczne, komunika-
cyjne, informatyczne. Już niebawem pojawią się kolejne 
udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym między innymi sprzęt wspomagający słyszenie 
oraz sprzęt wspomagający widzenie wideowall. 

Dostosowanie architektoniczne na Uczelni

Planowany jest również montaż kontrastowych ozna-
czeń oraz wszelkie udogodnienia komunikacyjne dla 
osób ze szczególnymi potrzebami.

Równocześnie na Uczelni realizowane są szkolenia 
świadomościowe dla kadry dydaktycznej i administra-
cyjnej Uczelni. W kwietniu oraz maju bieżącego roku 
odbył się cykl szkoleń on-line dla kadry dydaktycz-
nej, opracowano również kurs e-learningowy dotyczący 
przedmiotowego zakresu.

Działania projektowe realizowane są w okresie 
od 1.01.2020 r. do 30.09.2023 r. Projekt jest realizowany 
na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój.
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Technikum Akademickie w Legnicy, działające 
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy, prowadzi rekrutację na rok szkolny 
2021/2022. W ofercie szkoły są dwie specjalności:

1. Technik automatyk – uczniowie, którzy wybiorą 
zawód technik automatyk nabędą wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu montażu, uruchomienia, obsługi i eks-
ploatacji układów automatyki przemysłowej. Nauka 
w szkole trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie 
podchodzą do egzaminów zawodowych oraz matural-
nych, co pozwala im oprócz przepustki na wybrane 
studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy technika.

2. Technik informatyk – Technikum Akademickie 
zaprasza również tych, którzy chcą uzyskać tytuł 
technika informatyka. Podczas nauki uczniowie będą 
administrować i eksploatować systemy komputerowe, 
urządzenia peryferyjne i lokalne sieci komputerowe. 
Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których ucznio-
wie podchodzą do egzaminów zawodowych oraz matu-
ralnych, co pozwala im oprócz przepustki na wybrane 
studia wyższe uzyskać tytuł zawodowy technika.

Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizo-
wane jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach 
i laboratoriach Uczelni. Absolwenci technikum po zda-
niu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edu-
kację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki 
państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umoż-
liwią absolwentom Technikum Akademickiego uzyska-
nie tytułu zawodowego – technika, który podniesie 
ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.

Oferowane zawody – technik informatyk oraz tech-
nik automatyk – mają obecnie najlepsze perspektywy 
nie tylko w Legnicy i okolicach, absolwentami takich 
kierunków zainteresowane są również działające 
w naszym regionie firmy międzynarodowe.

W trakcie nauki w Technikum Akademickim ucz-
niowie mają możliwość poznania metod i technologii 
badawczych, uczestniczą także w wykładach, ćwicze-
niach i konferencjach naukowych organizowanych 
przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Szkoła umożliwia 
uczniom korzystanie z nowoczesnych laboratoriów 
informatycznych, elektronicznych i językowych oraz 
pracowni chemicznej i fizycznej.

Rekrutacja do Technikum Akademickiego 
na rok szkolny 2021/2022

Biorąc pod uwagę wymogi współczesnego świata, 
szczególnie miejsce zajmuje w Technikum Akade-
mickim nauka języków obcych. Uczniowie TA oraz 
ich rodzice mogą korzystać z bogatych i różnorod-
nych zbiorów Biblioteki i czytelni PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy. Uczniowie Technikum Akademickiego 
mają możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych 
w najlepszych firmach regionu i Polski. Swoją wie-
dzą i umiejętnościami mogą się dzielić przy różnego 
rodzaju projektach zawodowych, konkursach i olim-
piadach przedmiotowych. Uczniowie podczas wycie-
czek zawodoznawczych poznają rzeczywiste warunki 
pracy w zawodzie, w którym się kształcą.

Organem prowadzącym Technikum jest Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Aka-
demicka”. Więcej informacji może udzielić sekretariat 
tel. 76 723 23 07, e-mail: TA@pwsz.legnica.edu.pl
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Drużyna Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy w piłce ręcznej 
kobiet wywalczyła awans do Finału Akademickich 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej, który odbę-
dzie się w Katowicach w dniach 10 – 13 czerwca 
2021. W finale wystąpi 16 najlepszych drużyn 
szczypiorniaka z całej Polski.

Cieszyńskie zawody były jednym z dwóch 
turniejów eliminacyjnych piłkarek ręcznych. 
Zawodniczki rywalizowały na hali sportowej Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. Organizatorem 
turnieju był Klub Uczelniany AZS Uniwersytet 
Śląski w Cieszynie.

Awans na szóstkę

Drużyna AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy 
w składzie: Wiktoria Jaroniewska, Wiktoria 
Kocińska, Kamila Kolanowska, Daria Miłek, 
Marta Murawska, Adrianna Pacyna, Klaudia 
Piróg, Agata Tracz (Kapitan) zajęła ostatecznie 
szóste miejsce, odnotowując dwa zwycięstwa 
i cztery porażki, bilans bramkowy 149:147. 

Zwycięzcą turnieju została ekipa z Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Najlep-
szą strzelczynią drużyny z 56 bramkami została 
nasza studentka Daria Miłek, z drugiego roku 
kierunku Coaching zdrowego stylu życia, która 
zdobyła jednocześnie tytuł Najlepszej Strzelczyni 
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Turnieju. Opiekunem zespołu był Tomasz Cho-
chołek. 

Klasyfikacja końcowa półfinału B AMP w piłce 
ręcznej kobiet (Cieszyn 13 – 16.05.2021):
1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-

linie.
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Kato-

wicach.
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
5. Uniwersytet Rzeszowski.
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Witelona w Legnicy.

7. Politechnika Śląska w Gliwicach.
8. Akademia Wychowania Fizycznego w Kra-

kowie.
9. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
10. Politechnika Śląska w Opolu.

Wyróżnienia indywidualne: 
• MVP Mistrzostw: Wiktoria Kosmowska (UE 

Katowice).
• Królowa strzelczyń: Daria Miłek (PWSZ 

im. Witelona w Legnicy) – 56 bramek.
• Najlepsza bramkarka: Monika Nóżka (UMCS 

Lublin).
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Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz 
kolejny wzięła udział w obchodach Tygodnia Biblio-
tek. Tegoroczna, XVIII edycja ogólnopolskiego pro-
gramu „Tydzień Bibliotek”, została zorganizowana 
pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Inicjatywa obchodów miała na celu promowanie 
publikacji naukowych i popularnonaukowych. To 
również czas, kiedy podkreślamy rolę biblioteki 
w procesie kształcenia.

Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy, reali-
zując założenia programu (głównie w przestrzeni 
wirtualnej), zaprezentowała Czytelnikom swoje 
zbiory zarówno elektroniczne, jak i tradycyjne, 
pokazując, że jest miejscem przyjaznym i atrakcyj-
nym dla każdego Czytelnika, miejscem, w którym 
się na niego czeka.

Na wystawie oraz w prezentacji multimedialnej 
„Znajdziesz mnie w bibliotece – Twoja książka, 
Twoje czasopismo” znalazły się książki oraz czaso-
pisma naukowe i popularnonaukowe, które zainte-
resują nie tylko studentów danego kierunku, ale 
każdego, komu przyjemność sprawia pogłębianie 
szeroko pojętej wiedzy o otaczającym nas świecie.

W dniu 20 maja 2021 roku w Ośrodku Infor-
macji i Dokumentacji Naukowej Biblioteki PWSZ 
im. Witelona w Legnicy odbyło się spotkanie 
„Otwarty dostęp do wiedzy” dla uczniów Techni-
kum Akademickiego w Legnicy. 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja „Infobro-
kering – wyszukiwanie informacji”, w której 
wyjaśnione zostało pojęcie infobrokeringu, zapre-
zentowano dostępne w bibliotece e-zbiory oraz 
katalog OPAC WWW, ukazano różnicę pomiędzy 
wyszukiwaniem informacji w przeglądarkach inter-
netowych a wyszukiwaniem w pełnotekstowych 
bazach danych. Bazy danych gwarantują uzyska-
nie dostępu do wysokiej jakości licencjonowanych 
artykułów od renomowanych wydawców. Ponadto 

Tydzień Bibliotek

bazy danych dają możliwość wyszukiwania zaawan-
sowanego, co pozwala na zawężenie wyników, a tym 
samym ułatwia odnalezienie potrzebnych infor-
macji. 

W części warsztatowej spotkania uczestnicy 
przeszukiwali bazy PROQUEST, EBSCOhost oraz 
INFONA z użyciem operatorów logicznych oraz 
wyszukiwali artykuły na zadany temat.

Uczniowie Technikum Akademickiego skorzystali 
z możliwości założenia konta w czytelni BIBLIO 
ebookpoint – Multimedialnej Bibliotece Cyfrowej 
oraz wypożyczenia tam pierwszej książki.

Tegoroczne wielowymiarowe hasło, pozwoliło 
nam przedstawić Bibliotekę, która staje się miej-
scem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych dzia-
łań w przestrzeni akademickiej.
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Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy Dorota Chmielowska 
i Wiktoria Wolniczek zajęły indywidualnie XIII 
miejsce w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej 
w Siatkówce Plażowej. Zawody, które odbyły 
się 23 maja 2021 r. we Wrocławiu, były jedno-
cześnie eliminacją do Półfinału D Akademickich 
Mistrzostwa Polski. 

Drużynowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy zajęła VI miejsce 
na Dolnym Śląsku. Organizatorem zawodów była 
Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akade-
mickiego Związku Sportowego.

Plażowa rywalizacja




