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5 września – Koło Gospodyń Wiejskich Cudne
Wianki, zorganizowało „Festyn szczepionkowy”
w Kunicach. Partnerem była Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
7 września – Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zostali wyróżnieni w konkursie o tytuł „Mistrza
Techniki NOT Zagłębia Miedziowego” organizowanego
przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia
Miedziowego w Legnicy.
7 – 9 września – w Karpaczu odbywało się Forum
Ekonomiczne, czyli najważniejsze wydarzenie tego
rodzaju w naszej części Europy. W obradach wzięli
udział przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
9 września – na Wydziale Nauk Społecznych
i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
odbyło się spotkanie dotyczące akredytacji oraz przygotowania raportu samooceny. To ważne wydarzenie
dotyczyło poprawy jakości kształcenia i budowania
pozytywnego wizerunku Wydziału.
11 września – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była partnerem drugiej edycji biegu „Szalona Siódemka”. Bieg odbył się
na terenie sołectwa Lubiatów w Gminie Złotoryja,
w powiecie złotoryjskim. Uczestnicy rywalizowali
na trasie o długości 7 km. W biegu wystartowało
105 zawodników.
14 września – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizował „Dzień metodyczny”. Spotkanie dedykowane
było zagadnieniom metodycznym i organizacyjnym
na nadchodzący rok akademicki.

co za nami
19 września – Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy zorganizowało X Legnicki Festiwal
Romansu Polsko-Rosyjskiego „Słowiańskie Barwy
Miłości” im. Lidii Nowikowej. Partnerem wydarzenia
była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
23 września – przedstawiciele naszej Uczelni wzięli
udział w „Transgranicznych Targach Pracy w Zgorzelcu”, promując ofertę studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich na rok akademicki 2021/2022.
24 września – dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygotowano piknik pn. „Pożegnanie lata 2021”.
27 września – zakończyła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok
akademicki 2021/2021 w ramach drugiego naboru.
27 września – Uczelnia zakończyła przyjmowanie
dokumentów od kandydatów na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
na rok akademicki 2021/2021 w ramach drugiego
naboru.
27 września – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprezentował swoją ofertę edukacyjną w siedzibie 34. Brygady
Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu.
29 września – nastąpiło ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok akademicki 2021/2022.
30 września – zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022
na semestr zimowy.

co przed nami
1 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym.
4 –10 października – grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy gościć będzie w Drohobyczu na Ukrainie

w ramach projektu „Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana
Franki – poznajemy siebie i naszych partnerów”.
Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. Głównym
celem projektu jest integracja uczestników projektu,
dla których odkrywanie wspólnej przeszłości stanie
się inspiracją do rozwijania współpracy, promowania
historycznej wiedzy i pamięci, ochrony dziedzictwa
kulturowego i podtrzymywania wypracowanych obyczajów
6 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się uroczysta
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.
11–15 października – grupa studentów z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana
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Franki w Drohobyczu gościć będzie w Legnicy
w ramach projektu „Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana
Franki – poznajemy siebie i naszych partnerów”.
Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. Głównym
celem projektu jest integracja uczestników projektu,

dla których odkrywanie wspólnej przeszłości stanie
się inspiracją do rozwijania współpracy, promowania
historycznej wiedzy i pamięci, ochrony dziedzictwa
kulturowego i podtrzymywania wypracowanych obyczajów
14 października – w ramach projektu „Od Ziemi
Witelona do Ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie
i naszych partnerów” odbędzie się „Dzień Tradycji
Czasów Witelona” – całodniowa impreza środowiskowa
(warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego,
plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, kulinarne)
z udziałem dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców
studentów, słuchaczy UTW.
22 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się koncert
współorganizowany przez Lions Club Silesia Legnica.
Gwiazdą wydarzenia będzie Tomasz Steńczyk.
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nowa nazwa Uczelni

Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa
już od 1 stycznia 2022
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r.
z dniem 1 stycznia 2022 r. Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy nadano nową nazwę – Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa. Przygotowania
do tej zmiany trwały od kilku miesięcy. Wniosek o zmianę nazwy naszej Uczelni pozytywnie
zaopiniowała Rada Uczelni, a następnie Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Nazwa w tym brzmieniu będzie w sposób unikalny
identyfikowała Uczelnię, wskazując na charakter jej
działalności. Zmiana nazwy jest zgodna z założeniami
dotyczącymi kierunku rozwoju Uczelni. Stanowić będzie
swoisty sygnał dla studentów, pracowników i otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni o tym, że Uczelnia
podejmuje starania w kierunku intensywnej zmiany charakteru jej działalności, rozszerzania oferty kształcenia,
ale również – co istotne – podjęcia prac o charakterze
badawczym, integracji ze środowiskiem biznesowym.
Uczelnia dostrzega potrzebę położenia nacisku na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa Uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie i zwiększy
jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Nazwa ta pozwoli również na odejście od identyfikacji Uczelni
jako typowo zawodowej. Uczelnia nadal zamierza kłaść szczególny
nacisk na praktyczne kształcenie studentów. Niemniej jednak,
dostrzegając oczekiwania społeczne, Uczelnia chce się rozwijać
w kierunku jednostki o charakterze akademickim.
Świat się zmienia, ale wartości uniwersalne są niezmienne. Współczesne otoczenie rynkowe jest hiperkonkurencyjne, a uczelnie, które
są strażnikami wartości, podlegają również ewaluacji rynkowej. Silna
i rozpoznawalna marka oraz zdolności adaptacyjne podmiotów to obecnie
główne przewagi konkurencyjne, gdzie dyplom rozpoznawalnej uczelni
jest przepustką do sukcesu i kariery zawodowej. Proponowana nazwa
jest wyrazem spoglądania w przyszłość i możliwie najlepszego reprezentowania uniwersalnych wartości, jednocześnie odpowiadania na potrzeby
współczesnego świata. Proponowana nazwa z jednej strony najmocniej odda
charakter Uczelni, z drugiej będzie stanowiła mocny wyróżnik na mapie
europejskich uczelni. Wyróżnik osadzony jednocześnie w regionie, w którym
siedzibę ma Uczelnia. To bowiem z Legnicą silnie związany był Patron Uczelni
– Witelon. Jego znaczenie dla regionu podkreślane jest również w inicjatywach
pozauczelnianych, a związanych z nauką, jak np. Centrum Witelona tworzone
obecnie przez miasto Legnica.

nowa nazwa Uczelni
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Witelon był badaczem wykazującym niezwykle innowacyjne podejście
do nauki. Taka też jest nasza Uczelnia – to miejsce łączące kulturę, naukę,
edukację, biznes. To miejsce spotkań dla ludzi o innowacyjnym spojrzeniu
na ludzi i świat. Także na ludzi nauki i biznesu.
Nowa nazwa powinna zarówno oddawać charakter uniwersalny (różnorodność nauk), nasze wartości, ale również ma ukazać nastawienie
na innowacyjność, kreatywność i odwagę – podkreślając w nazwie wybitnego Patrona, w którym odnaleźć można wszystkie te cechy.
Decyzja o wystąpieniu z przedmiotowym wnioskiem poprzedzona była
konsultacjami ze społecznością akademicką.
Ze zmianą nazwy Uczelni będzie wiązała się konieczność realizacji obowiązków o charakterze organizacyjno-technicznym (m.in. wymiana pieczęci,
tablic, szyldów, sztandaru, logo, materiałów promocyjnych). Niemniej jednak
wobec faktu, że obecnie Uczelnia jest w trakcie przygotowania nowych materiałów promocyjnych, nowej identyfikacji wizualnej, na co wydatkowane
są stosowne środki finansowe, koszty realizacji obowiązków o charakterze
organizacyjno-technicznym zostałyby poniesione łącznie z wydatkami czynionymi na tzw. rebranding Uczelni.

organizacja roku 2021/2022
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Hybrydowe studia w Witelonce
Nadchodzi nowy rok akademicki, a pandemia
nie odpuszcza. Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy czeka więc od października hybrydowy tryb
nauki. Oznacza to, że studenci będą łączyć naukę
zdalną ze stacjonarną.

– Większość związanych z teorią wykładów i ćwiczeń będzie prowadzona on-line. Natomiast zajęcia
praktyczne, które wymagają użycia specjalistycznego
sprzętu dydaktycznego i bezpośredniego kontaktu
studentów z dydaktykami czy – jak w przypadku
kierunków medycznych – także z pacjentami, będą
stacjonarne – mówi dr Monika Wierzbicka, Prorektor
ds. Dydaktyki i Studentów w legnickiej PWSZ.
Tak jest bezpieczniej
Decyzja władz uczelni jest zgodna z wytycznymi
rządu. Minister Edukacji i Nauki uchylił w ostatnich dniach rozporządzenie, które jeszcze do wakacji,
ze względu na pandemię, czasowo ograniczało funkcjonowanie placówek szkolnictwa wyższego. Ruch ministra dał uczelniom zielone światło do samodzielnego
decydowania, w jakiej formie wznowią kształcenie
w nowym roku akademickim. Ponieważ COVID 19
nie odpuszcza, odnotowywane są nowe zachorowania,
władze PWSZ im. Witelona podjęły decyzję o bezpieczniejszej od stacjonarnej hybrydowej formie nauki.
Największa w regionie legnickim uczelnia wyższa
kształci studentów na trzech różnych wydziałach,
każdy z nich ma inną specyfikę. W dodatku związana
z pandemią sytuacja jest bardzo dynamiczna, może
się zmieniać z dnia na dzień.
– Dlatego zachęcam studentów, by regularnie
zaglądali na stronę internetową i profil uczelni
na Facebooku lub kontaktowali się bezpośrednio
z sekretariatami czy dziekanatami szkoły. Będziemy
aktualizować i przekazywać najnowsze informacje
dotyczące trybu nauki, który będzie zależny od sytuacji – mówi dr Monika Wierzbicka.

Akademik z ograniczeniami
Wielu studentów spoza Legnicy ma wątpliwości,
czy w związku z pandemią warto szukać na nowy
rok akademicki stancji lub korzystać z oferowanego
przez uczelnię akademika.
– Podjęcie tej decyzji powinno wynikać m.in. ze specyfiki studiów. Studenci kierunków, które nie wymagają
np. bezpośredniego korzystania ze specjalistycznego
sprzętu, mogą rozważyć pozostanie w domach i naukę
głównie zdalną. Jeśli chodzi o nasz akademik, to zapewniam, że obowiązują w nim zasady bezpieczeństwa
epidemiologicznego, m.in. ograniczona została ilość
osób w pokojach, wprowadzono zakaz wstępu dla
osób z zewnątrz, nie wolno organizować zgromadzeń
i spotkań – wyjaśnia dr Monika Wierzbicka.

wydarzenia
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Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się 6 października 2021 roku
o godzinie 1200 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
To właśnie podczas tej ceremonii przedstawiciele
studentów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie i zostają przyjęci w poczet studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

®

W programie między innymi: przemówienie JM
Rektora prof. dra hab. Andrzeja Panasiuka, przyznanie
i wręczenie odznaczeń oraz medali „Zasłużony dla
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy”, immatrykulacja studentów oraz wykład
inauguracyjny, który wygłosi nadbryg. dr inż. Adam
Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
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PWSZ im. Witelona w Legnicy
na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu
W dniach 7 – 9 września 2021 r. w Karpaczu odbywało się XXX Forum Ekonomiczne, czyli najważniejsze wydarzenie tego rodzaju w naszej części Europy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy była w tym roku jego częścią.
Organizowane od 1992 roku Forum Ekonomiczne
to najważniejsze miejsce spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Co roku gości ważne osobistości, w tym ministrów, premierów, wysokiej rangi
znakomitości ze świata polityki, biznesu, nauki czy
gospodarki. Forum Ekonomiczne to przede wszystkim
platforma spotkań, sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych oraz wymiany opinii między ekspertami. Debaty
koncentrują się wokół kilkunastu ścieżek tematycznych, w takich obszarach jak m.in. bezpieczeństwo,
media, komunikacja, zdrowie, polityka, edukacja, eksport, polityka międzynarodowa, zarządzanie i biznes,
zrównoważony rozwój i inne.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to jedno z największych tego typu wydarzeń w tej części Europy.
Bierze w nim udział ponad 6 tysięcy gości z 56 krajów,
w tym krajów Azji centralnej i Stanów Zjednoczonych.
W tym roku uczestnicy rozmawiają o bezpieczeństwie
i wyzwaniach współczesnej gospodarki.
Przez kilka dni odbyło się blisko 200 wydarzeń
poruszających ważne społecznie i ekonomicznie
tematy. Tegoroczne jubileuszowe Forum Ekonomiczne
w Karpaczu, podobnie jak poprzednie edycje tej
imprezy, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
m.in. ludzi biznesu, polityków i samorządowców. Było
miejscem wielu debat i dyskusji o tematyce gospodarczej i społecznej.
Warto odnotować, że w obradach brał udział
dr. Karol Rusin, Prorektor ds. Rozwoju PWSZ
im. Witelona w Legnicy. W panelu poświęconym
udziałowi sektora prywatnego w reorganizacji sektora edukacji brali udział m.in. Minister Marzena

Machałek, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek i dr Helena
Babiuch – nauczyciel akademicki naszej Uczelni.
Dostrzeżono, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest ważnym ośrodkiem
edukacyjnym i posiada duży potencjał w kształceniu
przyszłych kadr na potrzeby gospodarki.
Z kolei nasi studenci – między innymi z kierunków: Zarządzanie, Finanse, rachunkowość i podatki,
Informatyka oraz Logistyka i transport – w ramach
praktyk zawodowych pomagali w jego przebiegu.
Studenci zajmowali się obsługą sal seminaryjnych,
recepcji, a także wspomagali sekcję ds. transportu.

z obrad Senatu
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Programy studiów
dla Położnictwa i Fizjoterapii
Podczas ostatniego sierpniowego posiedzenia
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy przyjęto programy nauczania dla dwóch kierunków studiów.
Zmiany w programie studiów na kierunku Położnictwo, studia pierwszego stopnia, wynikają z zaleceń
zawartych w Uchwale Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku
Położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym.
Zgodnie z tymi zaleceniami Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Położnictwo – studia stacjonarne
pierwszego stopnia, profil praktyczny od roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Komisja zaleciła zmianę
sekwencji części zajęć w harmonogramie realizacji
programu studiów i tak przedmioty Promocja zdrowia
i Podstawy ratownictwa medycznego przeniesiono
z semestru 2. na semestr 3., a przedmiot Farmakologia przeniesiono z semestru 3 na semestr 2.
W kolejnym punkcie Senat podjął uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Fizjoterapia – studia jednolite, profil praktyczny od roku
akademickiego 2021/2022 dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 oraz
2018/2019 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej. Zmiany w programie studiów na kierunku
Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, wynikają
jedynie z niewłaściwego określenia tytułu absolwenta
studiów: magister fizjoterapii. Po zmianach będzie on
brzmiał magister.

W ostatnim punkcie obrad Senatorowie podjęli
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy Instytutu Technologii i Innowacji.
O tym przedsięwzięciu informujemy w tym numerze
„Kwadransa Akademickiego”.
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innowacje

Powstaje Instytut Technologii i Innowacji
w naszej Uczelni
Jak już informowaliśmy, Senat Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął uchwałę w sprawie utworzenia
w Uczelni Instytutu Technologii i Innowacji.
Instytut Technologii i Innowacji to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, powołana w celu optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego Uczelni.
Działania realizowane w ramach Instytutu
będą wspierać transfer wiedzy i technologii
do gospodarki i działalność badawczo-dydaktyczną Uczelni. Ponadto Instytut będzie świadczył
usługi, w tym produkcyjne, związane z działalnością badawczo-dydaktyczną Uczelni. W szczególności zadania realizowane w ramach Instytutu
będą obejmować:
• pozyskiwanie informacji o wynikach prac
badawczo-rozwojowych, które mogą być przedmiotem transferu i komercjalizacji, a także
prowadzenie działań zmierzających do ich
komercjalizacji, w tym wdrożenia wyników
prac badawczo-rozwojowych;
• pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów mających na celu komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
w tym we współpracy z innymi jednostkami
Uczelni oraz przedsiębiorstwami;
• komercyjną realizację usług, projektów i prac
badawczo-rozwojowych, a także konsultacji
i ekspertyz;
• wspieranie kształcenia praktycznego studentów Uczelni i rozwoju naukowego jej pracowników m.in. poprzez tworzenie środowiska
integrującego badania oraz kształcenia praktycznego realizowanego na Uczelni.
Działalność Instytutu Technologii i Innowacji
może przyczynić się do:
• wsparcia procesu kształcenia, m.in. poprzez
włączanie studentów w działalność badawczo
-rozwojową, wdrożeniową oraz komercyjną,
w tym w ramach praktyk lub zajęć praktycznych (np. projekty transferowe), a także wsparcia przedsiębiorczości studentów Uczelni;
• wsparcia rozwoju potencjału intelektualnego
Uczelni, w tym poprzez pozyskanie know-how
w wyniku wdrażania prac badawczo-rozwojowych z podmiotami zewnętrznymi;
• dalszego rozwoju sieci kontaktów Uczelni
z otoczeniem społeczno-gospodarczym i tworzenia platformy do wdrażania i realizacji
kolejnych przedsięwzięć;
• wzmocnienia marki Uczelni i wizerunku Partnerów.

13

rozwój i praktyka
Przedstawiciele Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
uczestniczyli w III Konferencji pn. „Kolej na energię wodorową” zorganizowanej 25 sierpnia 2021
z udziałem Ireneusza Zyski – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
Konferencja związana była z pracami nad „Polską Strategią Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, w ramach których Państwowa

®

Kolej na energię wodorową

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
występuje w charakterze partnera współpracującego na rzecz budowy i rozwoju sektora gospodarki
wodorowej.
III Konferencja „Kolej na energię wodorową”
skupiała się m.in. na wzroście kosztów związanych
ze zużyciem energii, zmniejszeniu śladu węglowego
w transporcie oraz wpływie transportu kolejowego

na stan środowiska naturalnego. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy dyskutowali o działaniach
związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.
Podczas konferencji rozmawiano o wykorzystywaniu wodoru w transporcie ze szczególnym
wskazaniem roli kolei oraz budową infrastruktury
dystrybucji i tankowania dostępnych dla różnorodnych form pojazdów.
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Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
nagrodzi absolwentów
naszej Uczelni
W siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 6 września 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową” absolwentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Tradycyjnie organizatorem konkursu oraz
fundatorem nagród w konkursie jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Komisja konkursowa w osobach Prezesa Zarządu
LSSE S.A. Przemysława Bożka, Dziekana Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy dra inż. Daniela Medyńskiego, Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
mgra inż. Krzysztofa Kolbusza oraz Dyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji Bernadetty Brożyny
miała nie lada wyzwanie w wyborze najlepszych prac
spośród 10 nominowanych.
Ostatecznie udało się ustalić podium, a pozostałe
7 prac zostało wyróżnionych. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Wówczas poznamy nazwisko
zwycięzcy oraz pozostałych nagrodzonych studentów,
a także tematy prac dyplomowych.

rozwój i praktyka
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Studenci na targach w Poznaniu
Na zaproszenie 5sautomate, partnera
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
PWSZ im. Witelona w Legnicy, 31 sierpnia 2021 r.
studenci Interdyscyplinarnego Koła Innowacji oraz
przedstawiciele Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych uczestniczyli w wydarzeniu pn. „Targi
ITM Industry Europe – Przemysł Ery Cyfrowej
w Poznaniu”.

Targi te są największymi i najbardziej znaczącymi targami przemysłowymi w tej części Europy,
prezentują światowe trendy zgodne z ideą Przemysłu 4.0. Na targach gościli światowej klasy
wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji
produkcji, metalurgii i obróbki metali. Prezentowano nowoczesne maszyny i technologie oraz innowacje oferowane przez firmy zagraniczne, między
innymi z Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Fran-

cji, Holandii, Indii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji,
Tajwanu, Turcji.
Studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych mogli zapoznać się
z najnowszymi innowacjami wspierającymi rozwój firm, technologiami będącymi przyszłością
branży, a także maszynami, które stanowiły przykład implementacji nowych rozwiązań na grunt
przemysłu.

wieści z ALO i TA
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Tradycyjnie 1 września Technikum Akademickiego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy prowadzone przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” rozpoczęło kształcenie młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.
Tego dnia odbyła się uroczysta inauguracja
nowego roku szkolnego, w której uczestniczyła
społeczność obu szkół – uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice.
W połączonych salach Centrum Konferencyjno-Widowiskowego zgromadzili się uczniowie
i nauczyciele. Wszystkich przywitała młodzież,
która przygotowała specjalny program artystyczny nawiązujący do rocznicy wybuchu II
wojny światowej i… wspomnień z wakacji.
Pierwsza część programu opowiadała historię
pierwszych godzin i dni II wojny światowej.
Archiwalne zdjęcia przeplatane były piosenkami
i wierszami o tej tematyce. W drugiej – przygotowanej jako pamiętnik z wakacji – młodzież
dzieliła się swoimi wspomnieniami z podróży,
wypoczynku i pracy, jakie w tym czasie odbywała.
W części oficjalnej życzenia pomyślności
w nowym roku szkolnym złożyli uczniom dr
Karol Rusin – Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, dr Dariusz Wędzina – Dyrektor ALO
i mgr Krystian Sadowski – Dyrektor TA. Wszyscy podkreślali w swoich wystąpieniach radość

z pierwszego powakacyjnego spotkania z uczniami i nauczycielami.
Nauka w Technikum trwa 5 lat. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizowane jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni.

wieści z ALO i TA
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Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu
maturalnego mogą kontynuować edukację
na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki
państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych
umożliwiają absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika,
który podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy
w kraju i za granicą.

W trakcie nauki w Technikum Akademickim
uczniowie mają możliwość poznania metod
i technologii badawczych, uczestniczą także
w wykładach, ćwiczeniach 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.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła, w której wysoki poziom nauczania
idzie w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą.
Proces nauczania i wychowania nastawiony jest
na indywidualizację w podejściu do uczniów –
między innymi szkoła prowadzi indywidualne
przygotowania do matury. Atutem liceum jest
nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra
nauczycielska, ciekawe wyprawy edukacyjne,
liczne wycieczki szkolne oraz wymiana międzynarodowa uczniów.
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„Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana Franki
– poznajemy siebie i naszych partnerów”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu realizuje projekt „Od Ziemi Witelona do Ziemi
Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych partnerów”
dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji
i Nauki na podstawie umowy nr UKR/2021/W/0007
zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Kwota dofinansowania projektu
wynosi 57 377,37 PLN i została zawarta na okres
od 4.05.2021 r. do 31.10.2021 r.

Głównym celem projektu jest integracja uczestników projektu, dla których odkrywanie wspólnej przeszłości stanie się inspiracją do rozwijania współpracy,
promowania historycznej wiedzy i pamięci, ochrony
dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania wypracowanych obyczajów. Cele szczegółowe projektu to:
• przybliżenie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy
o patronach naszych partnerów, regionie i kraju;
• wzajemne poznanie i nawiązanie kontaktów indywidualnych oraz w grupie;
• przełamywanie barier językowych, kulturowych,
obyczajowych i stereotypów myślowych;
• rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się osób z odmiennych kultur i autoprezentacji;

• budowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, uznawania różnorodności
kulturowej;
• rozwój indywidualnej i grupowej kreatywności;
• poznanie nowych osób, pasjonatów historii i znawców regionu;
• włączanie środowiska lokalnego w działania projektowe;
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania technik (tradycyjnych, przy wykorzystaniu komputera)
niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektowej (zdjęcia, mapy, filmy, portfolio itp.);
• kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw
patriotycznych i budowanie poczucia odpowiedzialności za ocalenie pamięci o ludziach i faktach
historycznych;
• promowanie wspólnych i charakterystycznych cech
dziedzictwa kulturowego;
• zagwarantowanie wysokiej jakości projektu.
Właściwe działania zaplanowane w projekcie obejmują dwa wyjazdy: 12-osobowej grupy polskiej –
studentów legnickiej Uczelni na Ukrainę (wyjazd
do Drohobycza – 3.10., powrót – 9.10.) oraz 12-osobowej grupy ukraińskiej – studentów drohobyckiego
Uniwersytetu do Polski (wyjazd do Legnicy – 10.10.,
powrót – 16.10.) wraz z opiekunami.
Działania zaplanowane w projekcie obejmują
5-dniowe spotkania obu grup, podczas których w różnych porach dnia (do południa, po południu, wieczorem) realizowane będą aktywne metody edukacji
pozaformalnej w formie pracy indywidualnej i grupowej (warsztaty, wycieczki, seminaria, konkursy itp.)
przy zaangażowaniu środowiska lokalnego, w tym
powołanej Rady Ekspertów Społecznych. Jako pierwsza do Drohobycza wyjedzie grupa studentów PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
I
Harmonogram działań studentów zaplanowany
podczas 5-dniowej wizyty (4.10.2021 r. – 8.10.2021 r.)
polskiej grupy na Ukrainie obejmuje:
Dzień I Drohobycz – 4.10.2021 r. do południa:
Spotkanie integracyjne – wzajemne poznanie i omówienie projektu (wręczenie powitalnych upominków; integracja z lokalną społecznością – dyskusje,
wywiady, poznanie oczekiwań środowiska lokalnego;
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warsztaty – budowanie pierwszego wrażenia o uczestnikach projektu. Po południu: Poznajemy historię
i tradycje – integracyjna podróż po Drohobyczu (zwiedzanie Uniwersytetu i miasta). Wieczorem: Budowanie
zespołu poprzez integrację (warsztaty, gry, trening).
Dzień II Drohobycz – Nagujewicze – 5.10.2021 r.
do południa: Iwan Franko – patron Uniwersytetu – seminarium nt. „Życie i twórczość Iwana Franki” – prezentacja sylwetki Patrona, przegląd zbiorów twórczości
– wystawa; analiza i wybór utworów pisarza; dyskusja
uczestników z ekspertami i pracownikami biblioteki.
Po południu: Podróż śladami Iwana Franki – odwiedzamy Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturowy
„Nagujewicze” – praktyczna lekcja historii: poznanie
zagrody rodziny Franków; zwiedzanie muzeum; analiza zgromadzonych zbiorów – kolejne wybory utworów pisarza; poznanie uroków wsi – spacer po parku
Ścieżką Iwana Franki z rzeźbami – postaciami z utworów (rozpoznawanie postaci). Wieczorem: Twórczość
Iwana Franki muzyką pisana – warsztaty o charakterze kulturalno-artystycznym z udziałem młodzieży
z Kolegium Muzycznego im. Barwińskiego; prezentacja i deklamacja wybranych utworów; wspólne przygotowanie posiłku; wokalne występy przy rytmach
ukraińsko-polskich melodii.
Dzień III Lwów – 6.10.2021 r. do południa: Śladami Iwana Franki i jego dziedzictwa – interaktywna
wycieczka do Lwowa – zwiedzanie Domu Iwana Franki
i biblioteki; prezentacja francuskojęzycznego projektu
„Franko od A do Z”; wizyta w Muzeum Uniwersytetu Narodowego I. Franki – spotkanie z Dyrektorem
i naukowcami Uniwersytetu. Po południu: Zwiedzamy
cmentarz i zabytki Lwowa – poznanie topografii cmentarza, zabytkowych kaplic i pomników. Wieczorem:
Wieczór na lwowskim rynku – sesja relaksacji i podsumowania dnia (dyskusje, analiza dnia, stworzenie wizualizacji szlaku historyczno-kulturowego wycieczki).
Dzień IV Nagujewicze – 7.10.2021 r. do południa:
„Dzień tradycji czasów Iwana Franki” – impreza środowiskowa: konkursy i warsztaty twórcze w różnych
dziedzinach i dyscyplinach (rzemiosła tradycyjnego
i artystycznego, plastyczne, muzyczne, teatralne,
sportowe); prezentacje wybranych postaci bajek
z twórczości I. Franki (zabawa w odgadywanie). Po
południu: Kontynuacja „Dnia tradycji czasów Iwana
Franki” – warsztaty nt. „Ukraińska kuchnia doby
Iwana Franki”. Wieczorem: Muzyczne podsumowanie
„Dnia tradycji czasów Iwana Franki” – warsztaty
taneczne, wspólna śpiewy i tańce do muzyki dawnej
i współczesnej z wykorzystaniem strojów współczesnych oraz z epoki I. Franki.
Dzień V. Drohobycz – 8.10.2021 r. Do południa:
Sesja podsumowująca – finałowe warsztaty sprawdzające integrację i zdobytą wiedzę, wizualizacja przeprowadzonych działań – tworzenie mapy przeszłości.
Po południu: Finalne spotkanie – pożegnanie w Drohobyckim Centrum Młodzieży (prezentacja przeprowadzonych działań i osiągniętych celów; zaproszenie
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na wizytę do Polski i przedstawienie harmonogramu
pobytu grupy ukraińskiej w Legnicy; dyskusja nt.
rozwoju współpracy i propozycji kolejnych edycji
projektu; poznanie opinii środowiska lokalnego); wręczenie upominków i certyfikatów, wspólna fotografia.
Wieczorem: Wieczór podsumowań i pożegnania –
prace nad tworzeniem folderu „Młodzież w projekcie
«Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki». Pobyt
studentów z Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Drohobyczu”; pożegnalny
ciąg dalszy na str. 20
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Od Ziemi Witelona… cd. ze str. 19
wieczór – warsztaty o charakterze rozrywkowym;
wspólna fotografia i spacer – podziwianie uroków
Drohobycza wieczorem.
II
Harmonogram działań studentów zaplanowany podczas 5-dniowej wizyty (11.10.2021 r. – 15.10.2021 r.)
ukraińskiej grupy w Polsce obejmuje:

Dzień I Legnica – 11.10.2021 r. do południa:
Spotkanie powitalne – prezentacja projektu i działań
zrealizowanych na Ukrainie (powitanie i przedstawienie grup młodzieży uczestniczącej w projekcie;
prezentacja założeń projektu: działań zrealizowanych
na Ukrainie i zaplanowanych w Legnicy; indywidualne autoprezentacje grupy ukraińskiej; integracja
z lokalną społecznością – dyskusje, wywiady, poznanie
oczekiwań środowiska społecznego). Po południu:
Witelon – patron legnickiej uczelni – seminarium nt.
„Życie i twórczość Witelona” – prezentacja multimedialna sylwetki patrona, przegląd zbiorów Witelona
(wystawa), dyskusja z ekspertami historii i pracownikami biblioteki. Wieczorem: Wieczór integracji –
wzmacnianie więzi poprzez naukę języka i wspólne
planowanie (warsztat językowy – praca nad słownikiem
pojęć skutecznego komunikowania się; przygotowanie
mapy miejsc i obiektów w Legnicy o charakterze
kulturalno-historycznym – wyznaczanie trasy zwiedzania; poszukiwanie stroju czasów Witelona i wybór
właściwego do pokazu mody).
Dzień II Legnica – 12.10.2021 r. do południa: rozpoczęcie terenowej gry „Gdzie jest Witelon?” – omówienie gry, wymarsz z Uczelni, zwiedzanie i poznawanie
historii miasta, obiektów, odwiedzanie i poznanie
znaczących instytucji i ich włodarzy; spotkania, rozmowy i wywiady z poznanymi osobami. Po południu: Poznajemy Legnicę – kontynuacja gry terenowej
i rozwikłanie zagadki zaginięcia popiersia Witelona.
Wieczorem: Warsztaty twórcze – opowiadamy historię
poprzez obraz (tworzenie historii minionego dnia
w formie kolażu zdjęć przy relaksacyjnej muzyce).
Dzień III Wrocław – 13.10.2021 r. Do południa:
Śladami Witelona – wycieczka interaktywna (przejazd ulicą Witelona, rejestracja mijanych po drodze obiektów; wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej
we Wrocławiu – analiza zebranych dzieł Witelona;
historie z Witelonem – opowieści pracowników biblioteki i ekspertów, dyskusja). Po południu: Śladami
Witelona – kontynuacja wycieczki (poznanie zbiorów
Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz innych
prac poświęconych Witelonowi; zwiedzanie Wrocławia
i poszukiwanie miejsc związanych z Witelonem przy
wykorzystaniu map, planu miasta i innych materiałów,
rejestracja trasy i obiektów, utrwalanie historii z nimi
związanych). Wieczorem: Wieczór na wrocławskim
rynku – sesja relaksacji i podsumowania dnia (integracja grupy, prowadzenie dyskusji i analiza informacji przyswojonych w trakcie zwiedzania, materiału
zdjęciowego i nagraniowego; stworzenie wizualizacji
szlaku historyczno-kulturowego wycieczki).
Dzień IV Legnica – 14.10.2021 r. do południa:
„Dzień tradycji czasów Witelona” – impreza środowiskowa – konkursy i warsztaty twórcze w różnych
dziedzinach i dyscyplinach (rzemiosła tradycyjnego
i artystycznego, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe). Po południu: Kontynuacja „Dnia tradycji czasów
Witelona” (warsztaty nt. „Tradycje kulinarne czasów
Witelona”). Wieczorem: Wieczór relaksu – warsztaty
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taneczne, pokaz mody (tańce i pokaz mody z czasów
Witelona; warsztaty o charakterze rozrywkowym przy
dawnej i współczesnej muzyce; kręgle i inne gry
zespołowe).
Dzień V Legnica – 15.10.2021 r. do południa:
Sesja podsumowująca – finałowe warsztaty (podsumowanie nawiązanych więzi, sprawdzenie zdobytej
wiedzy, tworzenie mapy przeszłości – wizualizacja
przeprowadzonych działań). Po południu: Finalne
spotkanie – pożegnanie w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona (prezentacja projektu – doświadczeń i zrealizowanych celów; dyskusja
nt. rozwoju współpracy, propozycji kolejnych edycji
projektu; wręczenie, dyplomów, upominków i certyfikatów udziału w projekcie; wspólna fotografia;
tworzenie mapy przyszłości). Wieczorem: Wieczór
podsumowań i pożegnania (prace nad tworzeniem
II części folderu „Młodzież w projekcie «Od ziemi
Witelona do ziemi Iwana Franki». Pobyt studentów
z Drohobyckiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Legnicy”; przygotowanie dwóch części folderu do druku – analiza zdjęć
i opisów, ostateczna korekta; pożegnanie i ostatnie
wspólne chwile.
Organizatorzy projektu wyrażają nadzieję,
że bogaty harmonogram pobytu zarówno polskiej
grupy w Drohobyczu, jak i ukraińskiej w Legnicy
wzmocni m.in. współpracę zarówno między naszymi
Uczelniami, jak i środowiskiem społecznym. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania udziału w spotkaniach
oraz „Dniu tradycji czasów Witelona”, natomiast studentów do pomocy w organizacji poszczególnych
działań.
Zapraszamy społeczność lokalną na spotkania:
Dzień I – 11.10.2021 r., godz. 10.00. – Spotkanie
powitalne w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym
PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Dzień IV – 14.10.2021 r. godz. 10.00. – „Dzień
tradycji czasów Witelona” – całodniowa impreza środowiskowa (warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe,
kulinarne) z udziałem dzieci, młodzieży, nauczycieli,
rodziców studentów, słuchaczy UTW.
Dzień V – 15.10.2021 r. godz. 15.00. – Finalne
spotkanie – pożegnanie w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona.			
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Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
o nowym roku szkolnym
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 26 sierpnia 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021 oraz
otwierająca rok szkolny 2021/2022.

Wzięli w niej udział dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych z powiatów:
głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego,
polkowickiego, złotoryjskiego oraz miasta Legnicy.

Podczas spotkania dokonano podsumowania nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Omówiono także aktualne zmiany
w przepisach oświatowych, podstawy prawne pomocy
i wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym i czynniki
wpływające na jakość kształcenia i wyniki egzaminów
zewnętrznych

Akademickie Mistrzostwa
Polski

23

®

Legnica gospodarzem Mistrzostw
W Warszawie 3 września w Sali Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego Zarząd Główny AZS, któremu przewodniczy Prezes Alojzy Nowak, zatwierdził organizatorów
Akademickich Mistrzostw Polski 2021/2022.
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał prawo
do organizacji w roku 2022 Akademickich Mistrzostw
Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – Półfinał B. Tym samym
po czterech latach przerwy Akademickie Mistrzostwa
Polski ponownie zawitają do Legnicy.
W swojej dwudziestoletniej historii Klub Uczelniany
AZS i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy aż ośmiokrotnie organizowały zawody rangi
Akademickich Mistrzostw Polski (do roku 2008 rozgrywane pod nazwą Mistrzostw Polski Szkół Wyższych):
• XXII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych PWSZ w Piłce
Siatkowej Mężczyzn – 22 – 24.04.2004,
• XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych PWSZ
w Piłce Siatkowej Mężczyzn – 6 – 9.04.2006,
• XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych PWSZ w Piłce
Siatkowej Mężczyzn – 10 –13.04.2008,
• XXX Akademickie Mistrzostwa Polski – Półfinał D
w Futsalu Mężczyzn – 7 – 10.02.2013,
• XXX Akademickie Mistrzostwa Polski – Półfinał D
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 18 – 21.04.2013,
• XXXI Akademickie Mistrzostwa Polski – Półfinał D
w Piłce Ręcznej Mężczyzn – 8 – 11.05.2014,
• XXXIV Akademickie Mistrzostwa Polski – Półfinał D
w Futsalu Mężczyzn – 26 – 29.01.2017,
• XXXV Akademickie Mistrzostwa Polski – Półfinał D
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 12 –15.04.2018.
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Drohobycz – Nagujewicze

Pogłębienie wiedzy, wzbogacenie warsztatu
oraz rozwój badań naukowych z zakresu przeszłych i współczesnych aspektów społecznych
W ramach projektu badawczego „Pogłębienie
wiedzy, wzbogacenie warsztatu oraz rozwój badań
naukowych z zakresu przeszłych i współczesnych
aspektów społecznych”, przyznanego w 2021 r. przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy, dr Beata Skwarek przebywała w dniach
26 – 27 sierpnia 2021 r. na Ukrainie.

Głównym celem wyjazdu były prace nad powstającą
kolejną, dwujęzyczną publikacją „Drohobycz i Ziemia Drohobycka w latach 1914 – 1919. Studia z dziejów miasta i regionu” autorstwa Bogdana Lazoraka,
Beaty Skwarek i Tetiany Lazorak. Zapowiedź książki
przedstawiono podczas wystąpienia nt. „Doświadczenia i współpraca w zachowaniu pamięci i ochronie
dziedzictwa kulturowego” na konferencji z okazji
165. rocznicy urodzin Iwana Franki. GGG
Dwudniowe obchody rocznicowe odbywały się
w przestrzeni muzealnej Państwowego Rezerwatu
Historyczno-Kulturowego w Nagujewiczach i obfi-

towały w wiele ciekawych wydarzeń: prezentacje
medialne, wycieczki oraz festyn z wieloma atrakcjami dla dzieci i rodzin. Uroczystości zbiegły się
z ceremonią wręczenia Międzynarodowej Nagrody
im. Iwana Franki, która była też okazją do spotkania
wielu naukowców. Laureatem nagrody został prof.
Leonid Tymoszenko z Państwowego Pedagogicznego
Uniwersytetu im. I. Franki w Drohobyczu.
Kolejny wyjazd do Drohobycza umożliwił również
przekazanie Polskiej Sobotniej Szkole pozostałych
darów w ramach zakończonego projektu „Pomagamy
Rodakom na Ukrainie IV – z pamięcią o poległych
Kresowiakach”, który został sfinansowany ze środków
Fundacji PZU. Ponadto przekazano leki i pieniądze
dla rodziny pani Ali, w których zbiórkę zaangażowali się pracownicy PWSZ im. Wieloma w Legnicy,
oddziały ZUS z Legnicy i Głogowa, a także indywi-

relacje
dualne osoby – Pani Renata z Wołowa oraz Panie
Wanda i Beata z Jawora.
Intensywny pobyt na Ukrainie obfitował również
w wiele innych spotkań, w tym m.in. z nauczycielkami
z Polskiej Sobotniej Szkoły oraz z Panią Marią – prezesem Drohobyckiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Odrodzenie”, na Wydziale
Historii Drohobyckiego Uniwersytetu – z Dziekanem,
dr Mikołajem Dmytrowiczem i dr Ireną Łozińską.
Prowadzone rozmowy dotyczyły dalszej współpracy
i realizacji kolejnych projektów.
Podczas tej krótkiej wizyty i miłych spotkań padło
wiele słów podziękowań dla wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę darów i środków medycznych
przeznaczonych dla potrzebujących Polaków zamieszkałych w Drohobyczu. Ze strony legnickiej Uczelni
i przy współpracy środowiska lokalnego pomoc dla
naszych Rodaków będzie na pewno kontynuowana.
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Po raz 26. Kościół Pokoju w Jaworze rozbrzmiewał muzyką i to w 20. rocznicę jego wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Po pandemicznej przerwie wróciły
Jaworskie Koncerty Pokoju w Kościele Pokoju.
W tegorocznej 26. już edycji odbyły cztery koncerty
i wyjątkowo wszystkie we wrześniu. Od wielu lat
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
wspiera to artystyczne wydarzenie.
Koncert inauguracyjny zorganizowano
11 września bieżącego roku. Wystąpiła Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana pod batutą Adama Klocka.
Uroczystego otwarcia dokonali ksiądz Tomasz Stawiak, proboszcz ewangelickiego Kościoła Pokoju,
Ewelina Szynkler, zastępca burmistrza miasta
Jawora, oraz Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum
Regionalnego w Jaworze. Nie mogło także zabraknąć prowadzącej festiwal Elżbiety Szomańskiej.

26. Jaworskie
Koncerty Pokoju

kultura
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Kilka dni później, bo 14 września, odbył
się koncert dedykowany dzieciom, który
przeniósł młodych melomanów do świata
wielu gatunków muzyki. Zaprezentowano
niezwykły projekt muzyczny zespołu Pinakoteka pt. „Rapujące cyfry”. Koncert był
podróżą przez świat różnorodnych rytmów.
Zespół otrzymał Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej w 2018 r.

ciąg dalszy na str. 28
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26. Jaworskie Koncerty Pokoju

cd. ze str. 19

19 września w ramach 26. Jaworskich
Koncertów Pokoju przygotowano koncert
jazzowy „Early Jazz”. Wystąpili Marcin
Olak – gitary, ukulele oraz Wojciech Pulcyn – kontrabas. W programie znalazły się
improwizacje oparte na tematach zaczerpniętych z muzyki renesansu i baroku oraz
własne kompozycje inspirowane muzyką
dawną.
Uwieńczeniem tegorocznej edycji 26.
Jaworskich Koncertów był koncert muzyki
barokowej „Händel Rex” w wykonaniu
Łódzkiej Orkiestry Barokowej ALTBERG
ENSEMBLE. Solistą był wybitny włoski
instrumentalista muzyki dawnej – Alfredo
Bernardini, grający na oboju barokowym.
W programie zaprezentowano utwory Geo-

kultura
rga Friedricha Händla (Uwertura do opery
„Juliusz Cezar”, Koncert g-moll na obój,
smyczki i basso continuo [HWV 287], Concerto Grosso op. 6 nr 1 oraz Concerto
Grosso op. 3 nr 2).
Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej
organizowany od kilkunastu lat, który
jest stałym elementem życia społecznego
i kulturalnego regionu. Organizatorami
Jaworskich Koncertów Pokoju są Gmina
Jawor, Muzeum Regionalne w Jaworze,
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy od kilku lat jest
sponsorem tej imprezy. Za kierownictwo
artystyczne koncertów odpowiada Anna
Grynszpan.
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Studenci Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych wyróżnieni w konkursie o tytuł
„Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego”

Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zostali
wyróżnieni w konkursie o tytuł „Mistrza Techniki
NOT Zagłębia Miedziowego” organizowanym przez
Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Wyróżnienia otrzymali:
−− Kamil Horodyński,
−− Justyna Jędrusiak,
−− Joanna Rylska,
−− Jolanta Stankiewicz.
Nagrody zostały wręczone studentom przez
JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. Andrzeja
Panasiuka 7 września 2021 r. podczas Gali Konkursu „Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego
w Legnicy”.
W uroczystości wzięli również udział Dziekan
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy dr inż. Daniel Medyński oraz
Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy mgr inż.
Krzysztof Kolbusz.
Podczas gali wręczenia nagród wykład wygłosił
dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz, profesor PWSZ

im. Witelona w Legnicy,
który zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych w wielu
obszarach nauki i biznesu.
Tematyka wykładu dotyczyła
nowoczesnych rozwiązań
w Przemyśle 4.0 z zastosowaniem cobotów (robotów
współpracujących).
Tytuł „Mistrza Techniki” w 2021 roku przypadł
spółce Mine Master za „Opracowanie i budowę prototypowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Kotwiącej z napędem bateryjnym”. Wicemistrzami Techniki
zostały trzy zespoły: z INOVA Centrum Innowacji
Technicznych, ZEROPOWER Kowalski i Nongiesser
oraz Kret i s-ka Tadeusz Kret, a także KGHM Polska
Miedź Oddział Huta Miedzi Głogów.
Według organizatorów konkurs ma za zadanie
pokazać siłę i możliwości techniki, postęp i wynalazczość, a także interesujące i innowacyjne rozwiązania,
które mają zastosowanie we współczesnych zakładach
pracy. Ma również inspirować twórcze postępy zespołów i osób oraz promować wybitne rozwiązania, jak
również popularyzować nagrodzone prace i twórców.
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Koła Naukowe
na Wydziale Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych działających przy
poszczególnych wydziałach. Studenckie koła naukowe
zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w danej
dziedzinie, często poprzez realizację konkretnych
komercyjnych projektów. Członkowie kół mają też
możliwość wyjazdów na konferencje i wystawy (również międzynarodowe).
Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
PWSZ im. Witelona w Legnicy działa aktualnie 5 kół
naukowych:

3. Studenckie Koło Naukowe
Inżynierii Materiałowej „Ferrum”
opiekun: dr inż. Daniel Medyński
Działalność koła koncentruje się wokół najnowszej wiedzy oraz metod badawczych stosowanych
w inżynierii materiałowej, wykraczając poza standardowy program nauczania. Podejmowane zagadnienia
dotyczą: projektowania, struktury, technologii, właściwości oraz zastosowań nowoczesnych materiałów
konstrukcyjnych.

1. Studenckie Koło Naukowe „Economicus”
opiekun: mgr Nadine Bednarz
Celem działalności koła jest edukacja ekonomiczna
w zakresie wykraczającym poza standardowy program
studiów wyższych oraz rozwijanie i kształtowanie
życia naukowego wśród studentów.
2. Studenckie Koło Naukowe
Informatyki Współczesnej
opiekun: dr Aleksander Klosow
Działalność koła skupia się wokół współczesnych
metod informatycznych, głównie w zakresie projektowania i programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C/C++, administrowania systemem Linux,
metod algorytmicznych w rozwiązywaniu zagadnień
konkursowych.

4. Studenckie Koło Naukowe
Logistyki i Transportu
opiekun: dr Magdalena Dąbrowska
Celem koła jest: konsolidacja studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wokół problematyki logistyki i transportu we współczesnej gospodarce; zacieśnienie kontaktów z prak-

student po godzinach
tyką gospodarczą w kraju i za granicą; uczestnictwo
w projektach naukowo-badawczych; edukacja logistyczno-transportowa wykraczająca poza standardowy
program studiów wyższych; rozwijanie zainteresowań
naukowych w zakresie logistyki i transportu.
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Ponadto studenci zainicjowali utworzenie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Innowacji. Koło
właśnie rozpoczęło swoją działalność.

5. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
opiekun: dr inż. Wiesław Ładoński
Celem działalności koła jest powiększanie wiedzy
studentów w zakresie wykraczającym poza program
standardowy studiów wyższych w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie rozwoju naukowego
członków koła.

Pomimo pandemii studenci z kół naukowych
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych realizowali różnorodne przedsięwzięcia w formule zdalnej,
hybrydowej oraz stacjonarnej. Oto kilka przykładów
• spotkania z mgr Nadine Bednarz dotyczące gospodarki,
• zaawansowane szkolenia z AutoCAD z mgr. inż.
Krzysztofem Kolbuszem, przygotowania do realizacji
projektów dla Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o.,
• wizyty w Instytut INTL, NeuroSpace Sp. z o.o.,
Neurosoft Sp. z o.o. z mgr. Arkadiuszem Żurkiem
w ramach projektu – drony na potrzeby magazynów wysokiego składowania,
• obsługa symulatorów kolejowych maszynisty oraz
dyżurnego ruchu z mgr. inż. Pawłem Andrzejczykiem,
• realizacja projektów dotyczących zastosowań materiałów inteligentnych z dr. inż. Danielem Medyńskim: NITINOLU – materiał z pamięcią kształtu;
FERROFLUIDU – cieczy, która zmienia swoje właściwości pod wpływem pola magnetycznego.
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Podsumowanie
rywalizacji sportowej
W
tegorocznej
edycji Dolnośląskiej
Ligi Międzyuczelnianej udział wzięli studenci reprezentujący
9 uczelni, rywalizując
w ponad 20 dyscyplinach.
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wystartowali w trzech
edycjach zawodów sportowych w ramach DLM:
• DLM Futsal mężczyzn – V miejsce (Wrocław,
23.01.2021),
• DLM Piłka siatkowa kobiet – VI m. (Wrocław, 14.03.2021),
• DLM Siatkówka plażowa kobiet – XIII m.
(Wrocław, 23.05.2021).
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej nasza
Uczelnia zajęła IX miejsce. Najlepsza w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej 2020/2021
okazała się Politechnika Wrocławska, drugie
miejsce przypadło Akademii Wychowania
Fizycznego i trzecie Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
Politechnika Gdańska po raz kolejny wygrała
cykl Akademickich Mistrzostw Polski. Gdańska uczelnia na podium wyprzedziła Akademię
Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytet
Warszawski. W całym sezonie sklasyfikowano
123 uczelnie wyższe z całej Polski, a wśród
nich na 94. miejscu Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy. W typie
uczelni Wyższe Szkoły Zawodowe zajęliśmy
12. miejsce na siedemnaście PWSZ. Pierwszą
trójkę wywalczyli: 1. PWSZ Tarnów, 2. PWSZ
Nysa i 3. PWSZ Leszno.
Wart odnotowania jest fakt, że nasi studenci
po dwóch latach nieobecności na arenach sportowych ponownie wystartowali w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej i Akademickich
Mistrzostwach Polski. A wszystko to w czasie, kiedy w Polsce panowała trudna sytuacja
epidemiologiczna, a wszystkie treningi sekcji
zostały odwołane.

zapowiedzi wydawnicze
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„Drohobycz i Ziemia Drohobycka w latach 1914 – 1919.
Studia z dziejów miasta i regionu
Дрогобич і дрогобицька земля у 1914 – 1919 рр.
Дослідження історії міста та регіону”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przygotowuje dla Czytelników
kolejną (drugą) publikację w ramach projektu
„Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana Franki”
oraz serii „Doba Iwana Franki” realizowanych
przez naszą Uczelnię w ramach współpracy
z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem
im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowym
Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.
Autorzy tego dwujęzycznego opracowania
(w języku polskim i ukraińskim) w pięciu rozdziałach omawiają wydarzenia z lat 1914 –1919
w kontekście losów miasta, jego mieszkańców i całego regionu Drohobyczczyzny. Opisane dzieje są historycznym refleksem tego,
co działo się w Europie Środkowo-Wschodniej
w sferze polityki, dyplomacji, działań wojennych, a co stanowiło wyraz dążeń Ukraińców
do osiągnięcia najistotniejszego celu – utworzenia samodzielnej Ukrainy.
Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są inwazji Rosji na wschodzie Galicji i okupacji tego
regionu trwającej do roku 1915. Głównym wątkiem III rozdziału jest organizacja i działalność
carsko-królewskiego gimnazjum im Franciszka
Józefa w Drohobyczu w latach 1914 – 1918.
Obraz miasta, skutki rabunków i wandalizmu,
ale także odbudowa i przywracanie funkcji
administracyjnych, oświatowo-kulturalnych,
gospodarczych itp. zostały opisane w rozdziale
IV. Ostatnia część (rozdział V) dotyczy spraw
o szczególnym znaczeniu dla niedawnej przeszłości i współczesności Ukrainy, a także Polski w różnych kontekstach ich wzajemnych

stosunków – dotyczy historii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, która ma istotne
znaczenie dla kształtowania poczucia tożsamości współczesnego pokolenia Ukraińców,
zwłaszcza młodego pokolenia.
Kluczowym celem publikacji jest zrekonstruowanie prawdy historycznej o wydarzeniach
wojennych, politycznych, kulturalnych i edukacyjnych powiatu drohobyckiego w latach
1914 –1919, w szczególności na podstawie mało
znanych lub całkowicie nieznanych źródeł,
które pozwoliłyby lepiej zrozumieć mentalność
i los życiowy wszystkich wspólnot narodowych
zamieszkałych w regionie Drohobyczczyzny
(Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy), nie tylko
w przededniu wojny i w czasie jej trwania, ale
także w okresie formowania się Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i II Rzeczypospolitej.
Zawarty materiał uzupełniają liczne dokumenty
i fotografie z omawianego okresu pochodzące
z prasy, archiwów i muzeów, które pozwalają
z większą dokładnością poznać historyczną
przeszłość niepokojących wydarzeń wojennych.
Autorami monografii są: dr Beata Skwarek – adiunkt Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr Bogdan Lazorak – dyrektor Muzeum
Iwana Franki w Nagujewiczach i wykładowca
Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu
im. Iwana Franki oraz mgr Tetiana Lazorak
– starszy pracownik naukowy Muzeum Iwana
Franki w Nagujewiczach.
Wyrażamy nadzieję, iż wydanie publikacji planowane w 2021 roku znajdzie swoich
odbiorców wśród szerokiego grona polskiej
i ukraińskiej społeczności, popularyzując wiedzę w szczególności wśród młodego pokolenia
obu narodów.
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XIV Transgraniczne Targi Pracy
w Zgorzelcu
Przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w XIV
Transgranicznych Targach Pracy w Zgorzelcu, przedstawiając ofertę studiów magisterskich, inżynierskich,
licencjackich na rok akademicki 2021/2022.
Wydarzenie odbywało się w PGE Turów ARENA,
a wystawcami byli polscy, niemieccy i czescy pracodawcy, izby gospodarczo-handlowe oraz instytucje
rynku pracy.
Podczas targów pracodawcy prezentowali swoje
firmy i rekrutowali pracowników, a instytucje rynku
pracy przedstawiały swoją ofertę i usługi dla osób
z pogranicza. Poszukiwano pracowników w takich
branżach jak szeroko pojęte budownictwo, produkcja,
transport, logistyka, hotelarstwo i gastronomia czy
też handel, usługi, prace biurowe.
Osoby odwiedzające stoisko naszej Uczelni uzyskały informacje na temat zasad rekrutacji na studia, dostępnej oferty kształcenia na studiach oraz
o warunkach studiowania.
Każdy odwiedzający otrzymał szczegółowy informator z opisanymi kierunkami kształcenia, prezentujący również naszą bazę materialną. Przedstawiciele
naszej Uczelni informowali potencjalnych kandydatów
na studia o nowych kierunkach kształcenia w ofercie
Uczelni.
Transgraniczne Targi Pracy są sztandarowym działaniem Partnerstwa EURES-TriRegio i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu EaSI. Organizują je doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy wsparciu
Powiatu Zgorzeleckiego, Miasta Zgorzelec i Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec.

oferta edukacyjna
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Ruszył kurs na licencję maszynistów
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy trwa nabór wniosków na
kurs na licencję maszynisty. Rekrutacja trwa do 25
października 2021 r.
Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się
o licencję maszynisty prowadzi PWSZ im. Witelona
w Legnicy, która jest wpisana do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz
kandydatów na maszynistów, prowadzonego przez
Prezesa UTK. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy wpisana jest pod numerem
w rejestrze UTK: PL/55/2021.
Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:
nie była karana za przestępstwo umyślne; ukończyła

• technologii transportu kolejowego, w tym przepisy
bezpieczeństwa i eksploatacji;
• infrastruktury kolejowej;
• radiołączności pociągowej;
• pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz
innego rodzaju taboru kolejowego;
• zagrożeń występujących w ruchu kolejowym;
• podstawowych zasad fizyki.

18 lat; ma co najmniej wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub zasadnicze branżowe; spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone
odrębnymi przepisami; odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.
Kurs realizowany jest w wymiarze 325 godzin (w
tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych i 3
godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia prowadzone są
przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwierdzoną przez
UTK.
Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
• specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym
jego rolę i odpowiedzialność w ruchu kolejowym,
wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne
do wykonywania pracy na tym stanowisku;

kandydatowi, który złoży dokumenty rekrutacyjne
w terminie do 15 października 2021 r. przysługuje
zniżka w wysokości 200 zł.

Opłata za kurs wynosi 4000 zł (słownie złotych:
cztery tysiące 00/100). Absolwentowi, który ukończył
studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także

Termin rozpoczęcia kursu na licencję maszynisty planowany jest na listopad 2021 r. (warunkiem
uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej
15 osób).
Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
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Szalona Siódemka w Lubiatowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była partnerem drugiej edycji biegu
„Szalona Siódemka”. Bieg odbył się 11 września 2021
roku na terenie sołectwa Lubiatów w Gminie Złotoryja, w powiecie złotoryjskim. Malownicza trasa
biegła drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) oraz
szutrowymi i polnymi drogami okalającymi miejscowość Lubiatów. Linia startu i mety wyznaczona
była na drodze wewnętrznej między terenem przy
świetlicy wiejskiej i budynkiem szkoły w Lubiatowie. Jak wskazuje nazwa, uczestnicy rywalizowali
na trasie o długości 7 km. W biegu wystartowało
105 zawodników.
W tym roku poza biegiem głównym zorganizowano również zmagania Nordic Walking. Zawodnicy
rywalizowali na tej samej trasie co biegacze. Start
nastąpił jednak 15 minut po starcie biegu głównego.
Bieg zakończył się zwycięstwem Grzegorza Kużaja
z Makoś Team w klasyfikacji OPEN. Zwycięzca uzyskał
czas 25 minut 56 sekund na dystansie 7400 metrów
polnymi trasami, co jest nowym rekordem trasy.
Podobnie jak podczas pierwszej edycji drugie miejsce
mimo szalonego pościgu zajął Jerzy Jagielski z Salamandry Jawor, tracąc 39 sekund. Najniższe miejsce
na podium wywalczył Tomasz Wiśniewski z Bystrzycy
Kłodzkiej. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała
się Katarzyna Piechowicz z Prusic, wyprzedzając Izę
Wolak z Salamandry Jawor i Barbarę Teodorowicz
ze Zgorzelca.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Przyznany
został także Puchar Wójta dla najszybszego i najszybszej biegaczki Gminy Złotoryja.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Mieszkańcy mieli tym samym możliwość
zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną naszej

Uczelni oraz pozyskania informacji na temat kierunków studiów.
Kandydaci na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy mają do wyboru atrakcyjne kierunki studiów.
Wśród nich są studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
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Festyn szczepionkowy w Kunicach
Koło Gospodyń Wiejskich Cudne Wianki 5 września
2021 roku zorganizowało „Festyn szczepionkowy”
w Kunicach. Wydarzenie, którego partnerem była
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy oraz Stowarzyszenie Ruch Społeczny
Gminy Kunice, odbywało się na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Skibińscy”.
Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, zarówno
dla tych najmłodszych, jak i starszych uczestników,
między innymi zawody strzeleckie do tarczy, pokaz
karate w wykonaniu Klubu Karate Shotokan Tora,
nauka udzielania pierwszej pomocy, zawody kajakarskie, dmuchańce dla dzieci. W trakcie festynu
dostępny był punkt szczepień przeciw COVID 19 oraz
punkt, przy którym można było zmierzyć ciśnienie
tętnicze oraz dokonać pomiaru cukru we krwi. Odbywały się również warsztaty florystyczne.

Przy stoisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy można było zapoznać się
z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2021/2022.
Pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw w czasie
rozmów z zainteresowanymi osobami omawiali zasady
tegorocznej rekrutacji, prezentowali kierunki studiów oraz warunki studiowania. Ponadto nauczyciel
akademicki z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych mgr Dariusz Stefaniak przygotował stoisko,
przy którym każdy chętny mógł sprawdzić swoje
umiejętności z zakresu strzelania do tarczy z broni
pneumatycznej. Z kolei studenci Ratownictwa medycznego wraz z dr Małgorzatą Bujnowską i mgr. Mariuszem Trelą – nauczycielami akademickimi z Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – przygotowali
stoisko, przy którym prowadzili między innymi zajęcia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Akademickie Centrum
Kompetencji
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Pierwsza pomoc w PWSZ
Zapraszamy na „Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej
pomocy”.
Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych
do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy. Cel ten
zostanie osiągnięty w szczególności poprzez: przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych
z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia; podstawowych czynności resuscytacyjnych; bezpiecznego użycia automatycznego
defibrylatora zewnętrznego; kształtowanie poczu-

cia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
oraz właściwej postawy etycznej osób uprawnionych
do podejmowania czynności pierwszej pomocy.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o ramowy
plan i program szkolenia zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia. Uczestnik kursu po jego ukończeniu otrzyma
zaświadczenie zgodne ze wzorem, o którym mowa
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierp-

nia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).
Program szkolenia będzie obejmował szereg
zagadnień, takich jak: podstawy anatomii i fizjologii człowieka; wezwanie pomocy; bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia;
poszkodowany nieprzytomny; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; zadławienia; urazy i skutki urazów;
tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie
ran powierzchownych; wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego; unieruchomienie złamań
i zwichnięć; pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania nagłe zachorowania i inne
stany zagrożenia zdrowotnego; zatrucia; wsparcie
psychiczne poszkodowanego; ewakuacja ze strefy
zagrożenia; udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach
symulowanych.
Szkolenie realizowane jest w wymiarze 30 godzin
dydaktycznych.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są
przez nauczycieli akademickich posiadających uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy z długoletnim
doświadczeniem zawodowym.
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Festyn parafialny przy kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy 29 sierpnia 2021 roku gościła na piątym
festynie z okazji zakończenia wakacji na osiedlu
Sienkiewicza w Legnicy. Festyn został zorganizowany
przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej i połączony był ze zbiórką pieniędzy na kościelne organy.
Najmłodsi mogli wsiąść do samochodu policyjnego, karetki i wozu strażackiego. Starsi brali udział
w konkursach i szukali szczęścia na loterii fantowej,
z której fundusze przeznaczone zostały na kościelne
organy.
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. Witelona
w Legnicy oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, wśród których każdy,
kto chce podnieść swoje kwalifikacje, znajdzie coś
interesującego dla siebie.

Akademickie Centrum
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Oferta kształcenia
na studiach podyplomowych
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 demograficznych,
w tym zmian pokoleniowych, wpływają na wiele
aspektów gospodarki, a także pracy zawodowej.
Każde pokolenie jest wewnętrznie zróżnicowane
pod względem stylu życia i innych wartości wpływających na zachowania i potrzeby, stąd pojawia
się zapotrzebowanie na nowe kompetencje ułatwiające sprawne funkcjonowanie zarówno w obszarach
zawodowych, jak również prywatnych.
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, PWSZ im.
Witelona w Legnicy zaprasza na dwusemestralne
studia podyplomowe. Dziś prezentujemy Państwu
nowy kierunek pn. „PSYCHOLOGICZNE METODY
WSPIERANIA ROZWOJU”
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej
(TPB), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
(TSR), racjonalnej terapii zachowań (RTZ), dialogu motywującego (DM), coachingu, psychologii
społecznej, neurobiologii. Studia w swym założeniu mają również stworzenie możliwości zdobycia nowych umiejętności i wymiany „know how”
zarówno pomiędzy uczestnikami, jak i wykładowcami poprzez praktyczny trening kompetencji
komunikacji, samoświadomości, motywacji 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, zarządzania
stresem, sztuki podejmowania decyzji i zwiększania
efektywności podejmowanych działań przyczyni się
do skutecznego towarzyszenia innym w zmianie
opartej na ich własnych zasobach.
Studia adresowane są do absolwentów studiów
wyższych, zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w zawodowych
i prywatnych kontaktach, a przede wszystkim do
osób chcących wzbogacić swój warsztat pracy
o zagadnienia związanymi ze świadomym rozwojem kompetencji, samoświadomości, komunikacji
i poprawy jakości swoich relacji i efektywności
działań.
Zapraszamy również menedżerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR, osoby kierujące
zespołami pracowniczymi lub odpowiedzialnymi za
komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, doradców
zawodowych, trenerów chcących wzbogacić swój
warsztat pracy, nauczycieli, kuratorów sądowych,

pracowników pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, dietetyków, pielęgniarki, osoby, które
zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub
wychowaniem.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok
akademicki 2021/2022 na następujące kierunki
studiów podyplomowych:
• Administracja i Zarządzanie,
• Akademia Kompetencji Menedżerskich,
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
• Bezpieczeństwo Narodowe,
• Coaching we Wsparciu Psychologicznym,
• Cyberbezpieczeństwo,
• Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe,
• Executive Master of Business Administration
(MBA),
• Gimnastyka Korekcyjna,
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO),
• Kadry i Płace,
• Mediacje Sądowe i Pozasądowe,
• Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego,
• Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
• Prawo w Biznesie,
• Prawo Zamówień Publicznych,
• Psychologiczne Metody Wspierania Rozwoju,
• Zarządzanie Jakością w Organizacji,
• Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi,
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej
Firmie.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty kształcenia oraz wymaganymi dokumentami zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl
Udział w studiach podyplomowych, obok wspomnianych już wiedzy i kompetencji, jest również
platformą wymiany doświadczeń będącą podstawą
wzajemnej inspiracji, a także budowania nowych
relacji i sieci kontaktów.

44

relacje

Gala
X Festiwalu Romansu Polsko-Rosyjskiego
Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Kulturalne
„Krajobrazy” przygotowało Legnicki Festiwal
Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej pt. „Barwy słowiańskiej miłości”. Partnerem wydarzenia była Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Festiwal inspirowany jest losami romantycznej
i tragicznej miłości Rosjanki i polskiego oficera
opowiedzianymi w filmie „Mała Moskwa”. Ta
inicjatywa jest przykładem przenikania się kultur i apoteozą uniwersalnego systemu wartości,
wśród których miłość przezwyciężająca systemy
i granice polityczne zajmuje poczesne miejsce.
Koncert Galowy w Hotelu Milenium w Legnicy zakończył X jubileuszową edycję Festiwalu.
Blisko dwugodzinny koncert przeniósł publiczność w rejony miłości i namiętności z pięknymi i wzruszającymi piosenkami śpiewanymi
w języku polskim i rosyjskim.
W sobotni wieczór, 18 września 2021 roku
na scenie swoje talenty wokalne i artystyczny
kunszt zaprezentowali: Barbara Droździńska,
Stanisław Górka, Leonid Wolodko, Nadzieja
Brońska, Agnieszka Babicz i Marek Ravski.
Przy akompaniamencie Witalija Aleszkiewicza

i Petrosa Kirakosiana. Galę poprowadziła aktorka
Aurelia Sobczak. Przy okazji jubileuszu powstały
także dwa wydawnictwa, które można było kupić.
Dzięki temu nauka spotkała się ze sztuką.
Dzień później, w niedzielę, 19 września 2021
roku w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej
w Legnicy odbyła się gala romansu. Podczas
koncertu widzowie wysłuchali pieśni polskich
i rosyjskich. Artyści, śpiewając o miłości w językach polskim i rosyjskim, pokazali, iż koncerty
są strefą wolną od wszystkiego co złe w naszym
otoczeniu.
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Statut
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
(część II)

W poprzednim wydaniu „Kwadransa Akademickiego” przedstawiliśmy pierwszą część zapisów
nowego statutu Uczelni. Jak już informowaliśmy, Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy uchwalił dokument, którego najważniejsze
postanowienia prezentujemy poniżej.

Uczelniana Komisja Wyborcza powoływana jest
przez Rektora w pierwszym kwartale ostatniego roku
kadencji Senatu. W skład Komisji wchodzi 5 osób,
są to: przedstawiciele nauczycieli akademickich –
w liczbie 3; przedstawiciel pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi; przedstawiciel studentów. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Komisja działa do czasu ukonstytuowania się nowej
Komisji.
Do zadań Komisji należy w szczególności: ustalanie
terminarza czynności wyborczych; ustalanie wzoru
kart wyborczych; organizowanie i przeprowadzanie
zebrań wyborczych; przeprowadzanie wyborów Rektora; przeprowadzanie wyborów członków Senatu
i Uczelnianego Kolegium Elektorów; stwierdzanie
dokonania wyboru członków Senatu i Uczelnianego
Kolegium Elektorów; podanie wyników wyborów
do publicznej wiadomości; rozstrzyganie wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów; rozpatrywanie protestów wyborczych; stwierdzanie nieważności
wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzi
18 osób, a są to: przedstawiciele nauczycieli akademickich – w liczbie 9; przedstawiciele pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi – 5 oraz
przedstawiciele studentów – w liczbie 4. Wyboru
do Kolegium dokonuje się w pierwszym kwartale
ostatniego roku kadencji Rektora.
Członkiem Kolegium może być osoba, która:
ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzy-

sta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą
dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.
do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani
nie współpracowała z tymi organami; nie ukończyła
67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
Wyboru elektorów dokonuje się zgodnie z zapisem
Statutu. Kandydatów na elektorów mogą zgłaszać pracownicy. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie. Wniosek musi zawierać zgodę osoby zgłaszanej
na kandydowanie. Elektorami zostają kandydaci,
którzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą
liczbę głosów do wyczerpania liczby mandatów dla
danej grupy pracowników.
Przewodniczący Komisji pisemnie informuje
o wynikach wyboru na członka Kolegium. Wyboru
przedstawicieli studentów dokonuje się zgodnie
z przepisami regulaminu Samorządu Studenckiego.
Przewodniczący organu wykonawczego samorządu
studenckiego informuje przewodniczącego Komisji
o wyborze przedstawicieli studentów do Kolegium.
Pierwsze posiedzenie Kolegium nowej kadencji zwołuje się na wniosek przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom do chwili
wybrania przewodniczącego Kolegium. Na pierwszym
posiedzeniu nowej kadencji Kolegium wybiera spośród
elektorów: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje
wymienione w zdaniu pierwszym przysługuje każdemu elektorowi. Odwołanie z funkcji może nastąpić
w przypadku przegłosowania wniosku o odwołanie
większością co najmniej 3/4 członków statutowego
składu Kolegium. Kolejne posiedzenia Kolegium zwołuje jego przewodniczący. Kadencja elektorów trwa
do ukonstytuowania się nowego Kolegium.
W przypadku wygaśnięcia mandatu elektora,
przewodniczący Kolegium składa wniosek do przewodniczącego Komisji o przeprowadzenie wyborów
uzupełniających. W przypadku wygaśnięcia mandatu
przewodniczącego Kolegium, posiedzenie zwołuje
przewodniczący Komisji.
Wyboru przedstawicieli pracowników Uczelni
do Senatu i Kolegium dokonuje się w przypadku:
nauczycieli akademickich na zebraniach odpowiednich
grup; pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na zebraniu tej grupy. Wybory dokonuje się
poprzez „system urn”, który polega na oddaniu głosu
przez osobę do tego uprawnioną w miejscu i czasie
określonym przez Komisję. Zebrania zwoływane są
przez Komisję.
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Dla ważności wyborów konieczny jest udział
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W przypadku niespełnienia tego warunku zarządza
się drugi termin w tym samym dniu, przy czym dla
ważności wyborów wystarcza udział 25% uprawnionych do głosowania.
Głos oddany jest ważny, jeżeli liczba nieskreślonych
kandydatów, umieszczonych na karcie wyborczej,
nie przekracza liczby mandatów. Głos jest nieważny,
jeżeli został oddany na karcie innej, niż wydana
przez Komisję. Kandydat formalnie niezgłoszony nie
jest brany pod uwagę. Karty wyborcze zniszczone
w sposób uniemożliwiający ustalenie wyniku głosowania nie są brane pod uwagę przy określaniu liczby
oddanych głosów. W przypadku osób uprawnionych
do głosowania niedowidzących, słabowidzących, z niepełnosprawnością manualną, głosowanie odbywa się
poprzez ustne przekazanie swojego wyboru pracownikowi Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością lub
innej wskazanej przez niego osobie, która w imieniu
osoby z niepełnosprawnością zaznacza wybór na karcie do głosowania. Pracownik Biura Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnością lub Inna wskazana osoba są
zobowiązane do zachowania tajemnicy.
Wybory Rektora, Kolegium i Senatu odbywają
się w terminach ustalonych przez Komisję, jednak
nie później niż do 31 marca w przypadku Kolegium
i 31 maja w przypadku Rektora i Senatu w roku,
w którym upływa kadencja. Kadencja Rektora, Rady
Uczelni i Senatu trwa cztery lata.
Kadencja Rady Uczelni rozpoczyna się w dniu
1 stycznia roku następującego po roku, w którym
rozpoczęła się kadencja Senatu. Kadencja Rektora
i Senatu rozpoczyna się w dniu 1 września w roku
wyborów, a kończy się w dniu 31 sierpnia w roku,
w którym upływa kadencja. Powołanie członków Rady
Uczelni.
Kandydatów na członków Rady Uczelni, Rektor
zgłasza na piśmie przewodniczącemu. Członkiem Rady
Uczelni może być osoba, która spełnia warunki określone powyżej. Kandydat na członka Rady Uczelni
składa dokumenty przewodniczącemu Komisji, pod
względem formalnoprawnym.
Senat powołuje 6 członków Rady Uczelni – 3 spośród wspólnoty Uczelni i 3 spoza dokonuje wyboru
przewodniczącego Rady Uczelni. Rada Uczelni powołana zostaje przez Senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Senatu. Komisji. W skład Rady Uczelni
wchodzi przewodniczący Samorządu Studenckiego,
który staje się jej członkiem z chwilą powołania członków Rady Uczelni. W przypadku niepowołania pełnego
składu Rady Uczelni zarządza się wybory dodatkowe,
które przeprowadza się w terminie 1 miesiąca w trybie
określonym powyżej. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu Studenckiego przed końcem kadencji Rady Uczelni jego
członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady Uczelni
z chwilą jego wyboru, przy czym powinno to nastąpić
w terminie 1 miesiąca. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje
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nowego członka na okres do końca kadencji. Zdanie
pierwsze nie ma zastosowania do przewodniczącego
Samorządu Studenckiego.
Wyboru członków Senatu dokonuje się zgodnie
z zapisem Statutu. Kandydatów na członków Senatu
mogą zgłaszać pracownicy Uczelni. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie. Wniosek musi
zawierać zgodę osoby zgłaszanej na kandydowanie.
Członkami Senatu zostają wybrani kandydaci, którzy
otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę
głosów do wyczerpania liczby mandatów dla danej
grupy pracowników. Przewodniczący Komisji pisemnie
informuje o wynikach wyboru na członka Senatu.
ciąg dalszy na str. 48
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Statut Państwowej Wyższej Szkoły…
Przedstawiciele studentów wybierani są do Senatu,
zgodnie z przepisami regulaminu Samorządu Studenckiego. Przewodniczący Samorządu Studenckiego
informuje Rektora o wyborze przedstawicieli studentów do Senatu.
Kandydatów na Rektora zgłaszają pracownicy
Uczelni, z wyłączeniem członków Rady Uczelni,
do przewodniczącego Komisji, który weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnoprawnym. Przewodniczący Komisji przekazuje zgłoszenie kandydatów
na Rektora do Senatu w celu ich zaopiniowania. Rada
Uczelni wskazuje zaopiniowanych przez Senat kandydatów na Rektora przewodniczącemu Kolegium nie
później niż w terminie 2 tygodni od podjęcia uchwały
przez Senat, z zastrzeżeniem terminu wskazanego
powyżej. Do zgłoszenia dołącza się uchwałę Rady
Uczelni, uchwałę Senatu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w Statucie.
Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów. Jeżeli kandydat
nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się
ponowne głosowanie tego samego dnia. W przypadku
gdy w ponownym głosowaniu kandydat nie uzyskał
wymaganej większości głosów, wybory Rektora przeprowadza się ponownie, wg zasad obowiązujących
w niniejszym Statucie.
Rektorem Uczelni może być osoba posiadająca co
najmniej stopień doktora oraz spełniająca poniższe
warunki: ma pełną zdolność do czynności prawnych;
korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą
dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.
do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
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bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby
ani nie współpracowała z tymi organami; nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
Przewodniczący Kolegium zawiadamia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego o wynikach wyborów Rektora.
Mandat członka organów kolegialnych oraz
Kolegium wygasa przed upływem kadencji w przypadku śmierci, utraty statusu pracownika, studenta,
rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia
lustracyjnego, niezłożenia informacji lustracyjnej
lub zaprzestania spełniania wymagań określonych
w Ustawie lub Statucie. Mandat członka Komisji
wygasa przed upływem kadencji w przypadku śmierci,
utraty statusu pracownika, studenta, rezygnacji
z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie
Uczelni i Senacie stwierdza przewodniczący Senatu.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni,
Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres
do końca kadencji, z zastrzeżeniem dotyczącym przewodniczącego samorządu studenckiego. Skład Senatu
uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających,
do których stosuje się odpowiednio postanowienia
Statutu dotyczące wyborów. Wybory uzupełniające
do Senatu przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy
od daty wygaśnięcia mandatu, w tym samym trybie,
co wybory właściwe. Okres pełnienia mandatu przez
studenta w Senacie oraz Kolegium trwa dwa lata,
czyli od 1 września do 31 sierpnia roku kończącego
okres dwuletni.
Mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji
w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy,
rezygnacji, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego,
niezłożenia informacji lustracyjnej lub zaprzestania
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spełniania wymagań określonych w Ustawie lub Statucie. Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza przewodniczący Kolegium. W przypadku wygaśnięcia
mandatu Rektora, wybór nowego Rektora odbywa
się w trybie i na zasadach określonych w niniejszym
Statucie. Rektor może być odwołany przez Kolegium
większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności
co najmniej 2/3 jego statutowego składu w trybie
określonym w Ustawie. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co
najmniej 1/2 głosów statutowego składu albo przez
Radę Uczelni.
W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, albo od dnia odwołania Rektora do dnia wyboru,
obowiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu,
posiadający co najmniej stopień doktora.

W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni jest
gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów
bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia. Biblioteka
udostępnia zbiory na miejscu w Czytelniach Naukowych i Czytelni Czasopism oraz poprzez wypożyczalnię
(na zewnątrz) i systemy elektroniczne z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. W
skład biblioteki wchodzą m.in.: ośrodek informacji
i dokumentacji naukowej, wypożyczalnia, czytelnie oraz
archiwum. Archiwum jest ogniwem państwowej sieci
archiwalnej. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług biblioteki określa Regulamin
udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W związku
z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać następujące dane oso-
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bowe: imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona
i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), numer
telefonu, adres e-mail, numer ewidencyjny PESEL,
numer karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu
– dla obcokrajowców, datę i miejsce urodzenia, numer
oraz serię dokumentu tożsamości, adres zamieszkania
(stały/tymczasowy), nazwę uczelni/szkoły/zakładu pracy,
numer legitymacji studenckiej/uczniowskiej, numer
albumu słuchacza, kierunek/wydział, rok studiów, datę
rozpoczęcia i ukończenia studiów/opuszczenia uczelni,
tryb studiów, status, ID – pole identyfikatora (numer
karty) czytelnika, numer kodu kreskowego legitymacji
studenckiej/karty bibliotecznej oraz dane o wysokości
opłat i kaucji bibliotecznych w celu realizacji zadań
biblioteki wynikających z ustawy o bibliotekach, jak
również dane wrażliwe osób z niepełnosprawnością.
Biblioteką kieruje dyrektor.

Administracja Uczelni zapewnia warunki do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni, a także
uczestniczy w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem
Uczelni. Administracja Uczelni zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, a studentom możliwie
najdogodniejsze warunki uczenia się.
Administracja Uczelni ze względu na zakres działania dzieli się na: administrację centralną; jednostki
organizacyjne; komórki organizacyjne; stanowiska
samodzielne. Strukturę organizacyjną Uczelni, podział
zadań w ramach tej struktury, jak też organizację
oraz zasady działania administracji Uczelni, w tym
zakres działania jej jednostek, obowiązki kierowników, pracowników samodzielnych, jak i zasady podległości służbowej określa regulamin organizacyjny.
Nadzór nad administracją Uczelni sprawuje kanclerz,
w ramach udzielonego upoważnienia.
ciąg dalszy na str. 50
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Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa w szczególności: strukturę wewnętrzną Uczelni;
zakres zadań osób pełniących funkcje kierownicze;
zakres zadań poszczególnych jednostek funkcjonujących w Uczelni.
Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa
majątkowe. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
i rachunkowości. Kwestor jest głównym księgowym
Uczelni. W Uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Uczelnia posiada fundusze: zasadniczy; stypendialny; wsparcia osób z niepełnosprawnością; przewidziane odrębnymi przepisami. Zysk netto Uczelni
przeznacza się na fundusz zasadniczy. Stratę netto
Uczelni pokrywa się z funduszu zasadniczego.
Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których
mowa w art. 11 Ustawy, w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych lub w wyodrębnionych
jednostkach organizacyjnych Uczelni. Uczelnia może
prowadzić działalność gospodarczą,
w szczególności
w zakresie usług
i produkcji związanych z działalnością Uczelni.
Podmioty prowadzące działalność
gospodarczą są
tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza. Powołanie spółki celowej wymaga zgody Senatu.
Szczegółowe zasady organizacji i działalności podmiotów, o których mowa, w tym tryb powoływania
i odwoływania kierowników tych podmiotów, określa
regulamin organizacyjny.
Wykonywanie przez Uczelnię tych zadań oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub
diagnostycznej, nie stanowi działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej
w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz
dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach
gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza
kwotę 2 000 000 zł. Do wniosku o wyrażenie zgody
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dołącza się zgodę Rady Uczelni.
Pracownikami Uczelni są: nauczyciele akademiccy;
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach
pracowników: dydaktycznych; badawczo-dydaktycznych. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje
Rektor albo upoważniona przez niego osoba. Pracownikom Uczelni mogą być przyznawane nagrody,
na zasadach określonych w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania.
W Uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej
podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe;
pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. Przepisu tego
nie stosuje się do Rektora.
Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników
dydaktycznych są zatrudniani na stanowiskach:
profesora; profesora uczelni; adiunkta; wykładowcy;
asystenta; instruktora; instruktora wychowania
fizycznego. Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badawczodydaktycznych są
zatrudniani na stanowiskach: profesora; profesora
uczelni; adiunkta.
Zasady i wymogi
zatrudnienia danej
osoby na stanowisku pracownika
badawczo-dydaktycznego lub przenoszenia pracowników pomiędzy
grupami wynikają
z regulaminu działalności naukowo-badawczej, zwanego dalej „regulaminem DN”, ustalonego przez Rektora.
Na stanowisku profesora może być zatrudniona
osoba posiadająca tytuł profesora. Na stanowisku
profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca
tytuł profesora oraz spełniająca dodatkowe kryteria, zgodnie regulaminem. Na stanowisku profesora
uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca:
co najmniej stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, zatrudniona w uczelni na podstawowym miejscu pracy, posiadająca znaczące osiągnięcia
dydaktyczne lub zawodowe i jednocześnie pełniąca
funkcje kierownicze lub której powierzono obowiązki
organizacyjne na rzecz uczelni, w tym przypadku
zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni następuje na czas określony.
Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona
osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego
lub doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub
dydaktyczne, a ponadto spełniająca dodatkowe kry-
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teria, zgodnie regulaminem. Na stanowisku adiunkta
może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej
stopień doktora oraz co najmniej 5 letni staż pracy,
a także osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe albo
znaczące osiągnięcia organizacyjne na rzecz uczelni.

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona
osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz
co najmniej 5 letni staż pracy, a także spełniająca
dodatkowe kryteria, zgodnie z regulaminem DN. Na
stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba
posiadająca stopień doktora. Na stanowisku asystenta
może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mająca co najmniej
5-letni staż pracy, a także osiągnięcia dydaktyczne
lub zawodowe albo znaczące osiągnięcia organizacyjne
na rzecz Uczelni. Na stanowisku instruktora może
być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
Na stanowisku instruktora wychowania fizycznego
może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra z wychowania fizycznego. Decyzje
w sprawie zatrudnienia na danym stanowisku lub
awansu nauczyciela akademickiego podejmuje Rektor. Decyzje o przenoszeniu pracowników pomiędzy
grupami podejmuje Rektor na wniosek Dziekana.
Nauczycielem akademickim może być osoba, która:
posiada kwalifikacje określone w Ustawie; posiada
kwalifikacje określone odpowiednio w Statucie;
nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której
mowa w Ustawy; spełnia wymagania, o których mowa
w Ustawie. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy
o pracę. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana, albo z własnej Inicjatywy, po zasięgnięciu opinii
dziekana. Nawiązanie z nauczycielem akademickim
pierwszego stosunku pracy w Uczelni, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż trzy miesiące,
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w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru
czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego
konkursu.
Przepisy powyższe nie stosuje się w przypadku
zatrudnienia nauczyciela akademickiego: skierowanego do pracy w Uczelni na podstawie umowy
zawartej z zagraniczną instytucją naukową; będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub
konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN
lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego; na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; przez inny
podmiot przyznający grant.
Konkurs ogłasza, za zgodą Rektora, dziekan.
Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego
warunków do publicznej wiadomości na stronach
internetowych wskazanych w Ustawie, w terminie
30 dni przed konkursem. Warunki konkursu określa
dziekan. Konkurs może być dodatkowo ogłoszony
w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać następujące informacje: stanowisko oraz grupę nauczycieli
akademickich którego obsadzenia konkurs dotyczy;
jednostkę organizacyjną Uczelni, w której miałoby
nastąpić zatrudnienie; inne wymagania stawiane kandydatowi, wykaz wymaganych dokumentów; termin
składania dokumentów; przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu. Komisję konkursową powołuje
dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. W skład
komisji konkursowej wchodzą: dziekan wydziału,
na którym miałoby nastąpić zatrudnienie pracownika
oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą
lub pokrewną dyscyplinę naukową. Jeżeli konkurs
dotyczy stanowiska profesora lub profesora uczelni,
to co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji
konkursowej reprezentujące tą samą lub pokrewną
dyscyplinę naukową i posiadające co najmniej stopień doktora.
Członkiem komisji nie może być osoba, która
pozostaje wobec kandydata w stosunku prawnym
lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. Ujawnienie okoliczności, o których mowa w trakcie postępowania
konkursowego stanowi podstawę do wyłączenia takiej
osoby ze składu komisji. Komisja konkursowa, przeprowadzając ocenę kandydata, uwzględnia spełnienie
wymagań określonych w warunkach konkursu oraz
dorobek naukowy i dydaktyczny, a także predyspozycje kandydata do pracy dydaktycznej. Komisja
konkursowa rozstrzyga konkurs zwykłą większością głosów. Z postępowania sporządza się protokół.
Wynik konkursu, po jego rozstrzygnięciu, podaje się
do publicznej wiadomości na stronach internetowych
na okres 30 dni.
W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu
z powodu braku ofert spełniających wymogi określone
w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe może być
przeprowadzone ponownie. Uczelnia dopuszcza możliwość odwołania konkursu. W przypadku zatrudniania
pracowników do nowego wydziału lub braku możliciąg dalszy na str. 52
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wości ogłoszenia konkursu przez dziekana, konkurs
ogłasza Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w Uczelni jest zawierana na czas: nieokreślony
albo określony na okres do 4 lat. W przypadku,
o którym mowa,
po uzyskaniu przez
nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny może być
zawarta umowa
o pracę na czas
nieokreślony bez
przeprowadzenia
konkursu. W takim
przypadku oraz
w przypadku zatrudnienia na czas
określony nauczycieli akademickich:
dla których Uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy; którzy
pobierają świadczenie emerytalne,- przepisów Kodeksu
pracy nie stosuje się.
Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem dydaktycznym
należy: kształcenie i wychowywanie studentów; uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni;
stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego
będącego pracownikiem badawczo- dydaktycznym
należy: kształcenie i wychowywanie studentów; prowadzenie działalności naukowej i badawczej, uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni;
stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. Zakres
obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje
zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych
obowiązków dla poszczególnych stanowisk, zasady
obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin
pracy. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela
akademickiego ustala Rektor.
W umowie o pracę z nauczycielem akademickim
wskazuje się, czy Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu pracy w Uczelni. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe
miejsce pracy. Nauczyciel akademicki zatrudniony
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy może
podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie
na zasadach określonych w Ustawie.
Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje Rektor na zasadach określonych w Kodeksie
pracy. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie
pracy, Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem
stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku: otrzymania oceny negatywnej, podjęcia lub
wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody
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Rektora. Po otrzymaniu dwóch kolejnych ocen negatywnych, Rektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim. Rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem
następuje z końcem semestru. Przez koniec semestru
rozumie się odpowiednio: ostatni
dzień lutego lub
ostatni
dzień
września. Umowa
o pracę z nauczycielem
akademickim wygasa
w przypadkach
określonych w Kodeksie pracy oraz
Ustawie.
Nauczyciel akademicki podlega
ocenie okresowej,
w szczególności
w zakresie należytego wykonywania obowiązków oraz
przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych,
a także prawa własności przemysłowej. Okresowa
ocena może być pozytywna lub negatywna. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, rodzicielskim,
wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odbywania służby wojskowej lub służby
zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega
przedłużeniu o czas tej nieobecności. Kryteria oceny
okresowej dla poszczególnych grup pracowników
i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący
oceny określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu,
związków zawodowych i Samorządu Studenckiego.
Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Uczelni, posiadających co najmniej stopień doktora. Kadencja rzecznika
dyscyplinarnego trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu
1 stycznia roku następującego po roku, w którym
rozpoczęła się kadencja Rektora. Zakres obowiązków
rzecznika dyscyplinarnego określa Ustawa.
Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela
akademickiego lub godności zawodu nauczyciela
akademickiego. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się
Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich uchwałą Senatu. W skład komisji
wchodzi: trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego
w tym jeden z tytułem profesora zgłoszonych przez
dziekanów – po jednym z każdego wydziału; trzech
nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
doktora habilitowanego zgłoszonych przez dziekanów – po jednym z każdego wydziału; przedstawiciel
studentów wskazany przez uczelniany organ Samorządu Studenckiego.
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Senat wybiera spośród członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym
może być osobą posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji wyznacza
skład orzekający w danej sprawie. Komisja orzeka
w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki posiadający stopień nie niższy niż stopień obwinionego,
a w przypadku gdy obwiniony posiada tytuł profesora –
nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora.
Osoba pełniąca funkcje organu Uczelni oraz osoba
pełniąca funkcje kierownicze może być członkiem komisji po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia funkcji.
Członkostwo w komisji ustaje w przypadku: wybrania na Rektora, wybrania do organu kolegialnego
lub powołania na stanowisko kierownicze na Uczelni;
zakończenia studiów, zawieszenia lub utraty statusu
studenta Uczelni; ustania stosunku pracy nauczyciela
akademickiego na Uczelni; prawomocnego ukarania
karą dyscyplinarną; rezygnacji; śmierci. W przypadku
utraty członkostwa dziekan/uczelniany organ Samorządu Studenckiego przedstawiają nowych kandydatów. Senat, na wniosek przewodniczącego komisji lub
Rektora, może odwołać członka komisji w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków. Kadencja komisji
trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji
Senatu. W razie ustania członkostwa lub odwołania członka komisji, nowego członka powołuje się
na okres pozostały do zakończenia kadencji.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mogą być zatrudniani na stanowiskach: administracyjnych i obsługi; bibliotecznych i archiwalnych.
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowisk wskazanych powyżej określa regulamin wynagradzania.
W Uczelni prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne, o profilu praktycznym.
Studia w Uczelni prowadzone są zgodnie z efektami
uczenia się, do których dostosowane są programy
studiów, w tym plany studiów.
Studia na określonym kierunku, poziomie I profilu tworzy i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy
lub na wniosek dziekana, na zasadach określonych
w ustawie. Rektor może określić zasady tworzenia
studiów oraz wzory dokumentacji w tym zakresie.
Senat ustala program studiów, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Studenckiego. Samorząd Studencki wyraża
opinię w terminie 14 dni od chwili przedłożenia
projektu programu studiów. Niezajęcie stanowiska
w wyznaczonym terminie oznacza wyrażenie pozytywnej opinii.
Studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne
oraz inne formy kształcenia tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek dziekana lub właściwego prorektora.
Rektor określa regulamin i zasady organizacji studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
oraz innych form kształcenia. Uczelnia może organizować zajęcia otwarte dla słuchaczy niebędących
studentami, w tym także dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, na zasadach określonych przez
Rektora.
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Przyjęcie na studia następuje przez: rekrutację;
potwierdzenie efektów uczenia się; przeniesienie
z innej uczelni, w tym zagranicznej.
Senat określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób
jej przeprowadzenia. Postępowanie w sprawie przyję-

cia na studia może prowadzić komisja rekrutacyjna
powołana przez Rektora. Przyjęcie na studia następuje
w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia
na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego przez komisję rekrutacyjną, decyzje
o odmowie przyjęcia podpisuje jej przewodniczący.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia
są jawne.
Senat określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
Senat może określić zasady przyjmowania na studia
laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenckie
z chwilą Immatrykulacji i złożenia następującego
ślubowania: „Świadomy obowiązków wobec Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, że będę wytrwale
zdobywać wiedzę i rozwijać własną osobowość, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich
członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje
ciąg dalszy na str. 54
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Statut Państwowej Wyższej Szkoły…
akademickie, całym postępowaniem dbać o godność
i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.
Szczegółową organizację studiów, w tym prawa
i obowiązki studentów określa regulamin studiów,
uchwalony przez Senat. Wykłady w Uczelni są otwarte.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan
ma prawo wskazać, które wykłady są dostępne tylko
dla określonej grupy studentów.

Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne w przypadkach określonych w Ustawie. Wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich pobierania
określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Studenckiego. Samorząd Studencki wyraża opinię
w terminie 7 dni od chwili przedłożenia projektu
zarządzenia. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym
terminie oznacza wyrażenie pozytywnej opinii. Rektor
ustala warunki i tryb zwalniania z opłat.
W Uczelni funkcjonuje uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia. Podstawowe cele, zasady
działania i organizację uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia określa Rektor. Nadzór nad
systemem zapewnienia jakości kształcenia sprawuje
Rektor.
Rok akademicki trwa od dnia 1 października
do dnia 30 września i dzieli się na dwa semestry
– zimowy i letni. Szczegółową organizację roku akademickiego określa Rektor, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Studenckiego. Samorząd Studencki wyraża
opinię w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie
oznacza wyrażenie pozytywnej opinii. Rektor może
w ciągu roku akademickiego ustanowić dodatkowe
dni lub godziny rektorskie.
Studenci tworzą Samorząd Studencki, który jest
wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
Samorząd Studencki prowadzi działalność w zakresie
spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. Samorząd Studencki działa przez swoje
organy, w tym przewodniczącego oraz organ uchwałodawczy. Organizację i sposób działania Samorządu
Studenckiego oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów Uczelni, a także do Kolegium
elektorów określa regulamin, uchwalany przez organ

cd. ze str. 53

uchwałodawczy Samorządu Studenckiego. Regulamin
wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego
zgodności z Ustawą i Statutem, w terminie 30 dni
od dnia jego przekazania przez organ uchwałodawczy
Samorządu Studenckiego.
Organy Samorządu Studenckiego zawiadamiają
Rektora o wydanych aktach, w tym podjętych uchwałach, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Rektor
uchyla akt wydany przez Samorząd Studencki, jeżeli
jest on niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub
regulaminem Samorządu Studenckiego.
Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych
organizacjach studenckich. O powstaniu uczelnianej
organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji.
Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco
lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statutu, regulaminu studiów
lub regulaminu/statutu tej organizacji. Uczelnia może
przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w Uczelni
stowarzyszeń zrzeszających studentów. Podmioty te
przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich
Uczelni. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa
4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja
Rektora. Zakres obowiązków rzecznika dyscyplinarnego określa Ustawa i przepisy wykonawcze.
Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej
za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni
oraz za czyn uchybiający godności studenta. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzeka Komisja
Dyscyplinarna dla Studentów oraz Odwoławcza
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów zwanych dalej
„komisjami”.

nowe zasady
Komisje powołuje Senat, na wniosek Rektora.
W skład każdej komisji wchodzi przewodniczący
komisji, którym jest nauczyciel akademicki oraz:
w przypadku Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
po dwóch nauczycieli akademickich i studentów z każdego wydziału; w przypadku Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów po jednym nauczycielu
akademickim i studencie z każdego wydziału.
Kandydatów na członków komisji spośród nauczycieli akademickich przedstawiają Rektorowi dziekani, a kandydatów spośród studentów przedstawia
uczelniany organ Samorządu Studenckiego. Rektor
wskazuje kandydatów na przewodniczących komisji.
Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Przewodniczący
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wyznacza skład
orzekający w danej sprawie. Komisja Dyscyplinarna
dla Studentów orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli
akademickich i studentów.
Członkostwo w komisjach ustaje w przypadku:
wybrania na Rektora, wybrania do organu kolegialnego lub powołania na funkcje kierownicze; zakończenia studiów, zawieszenia lub utraty statusu studenta
Uczelni; ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego na Uczelni; prawomocnego ukarania karą
dyscyplinarną, rezygnacji; śmierci.
W przypadku utraty członkostwa, dziekan/uczelniany organ Samorządu Studenckiego przedstawiają
nowych kandydatów. Senat, na wniosek Rektora,
może odwołać członka komisji w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Kadencja
komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem
kadencji Senatu. W razie ustania członkostwa lub
odwołania członka komisji, nowego członka powołuje się na okres pozostały do zakończenia kadencji. Komisje działają zgodnie z Ustawą i przepisami
wykonawczymi.
Członkowie wspólnoty Uczelni mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni. Pisemny
wniosek o zgodę na zorganizowanie zgromadzenia
na terenie Uczelni powinien zostać przedstawiony
Rektorowi na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zgromadzenia i zawierać: imię
i nazwisko osoby zwołującej zgromadzenie lub nazwę
i adres organizacji, w imieniu której zgromadzenie jest zwoływane; wskazanie miejsca, daty, czasu
trwania planowego zgromadzenia; cel i porządek
zgromadzenia; imię i nazwisko osoby, która będzie
prowadzić zgromadzenie (przewodniczącego); wskazanie innych szczególnych cech planowanego zgromadzenia, jak np. uzależnienie wstępu od posiadania
zaproszeń, określenie kręgu zapraszanych osób, określenie przewidywanych środków technicznych wspomagających zgromadzenie itp.
W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy
Rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w terminie krótszym, niż ustalono powyżej. Rektor może
zażądać zmian w programie lub dodatkowych infor-
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macji o planowanym zgromadzeniu. Decyzję Rektora
o zgodzie lub odmowie na przeprowadzenie zgromadzenia należy podać organizatorowi zgromadzenia
na piśmie, przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
Odmowa powinna być uzasadniona.

Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Rektor lub delegowany przez
niego przedstawiciel może rozwiązać zgromadzenie,
po uprzednim wezwaniu organizatora do zaprowadzenia porządku w przebiegu zgromadzenia. Dotyczy
to przypadków, w których w trakcie zgromadzenia
zostają naruszone przepisy prawa, a w szczególności:
realizowania celu innego niż podany we wniosku,
lub powstania zagrożenia życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.
Za szkody w mieniu i w stosunku do osób trzecich,
spowodowane niewłaściwym przebiegiem zgromadzenia, odpowiadają solidarnie przed Rektorem organizator oraz osoby zwołujące i prowadzące zgromadzenie.
Spory w tej sprawie rozstrzygają sądy powszechne.
Rektor może zlecić przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Z wnioskiem o zmianę Statutu mogą występować: Rektor; 1/3 statutowego składu Senatu. Zmiana
Statutu następuje w drodze uchwały Senatu przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy statutowego składu Senatu, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Uczelni.
Zatrudnienie lub zmiana stanowiska na wskazane
w grupie badawczo-dydaktycznej następuje od 1 października 2021 r. W przypadku konkursów ogłoszonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu Rektor na wniosek dziekana podejmuje decyzję dotyczącą
zatrudnienia w danej grupie nauczycieli akademickich.
Załącznikiem do Statutu jest opis sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
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przygotowuje
do studiów

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

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132
tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
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PRAWNICZYch
ARCHITEKTONICZNYch
DZIENNIKARSKIch
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„Arteterapia i życie. Historia osobista”
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka
pt. „Arteterapia i życie. Historia osobista” autorstwa
dr hab. Wity Szulc.
Tematem książki jest
refleksja nad różnymi aspektami zjawiska arteterapia,
w perspektywie historycznej, obejmująca również
analizę autorskiej koncepcji
kulturoterapii, inaczej arteterapii opartej na kulturze,
przedstawiona na szerokim
tle panoramy życia autorki.
Autorka bowiem uważa, że
tak jak sztuka jest wyrazem
najgłębszych uczuć i myśli
twórcy, tak również każda
z różnych koncepcji arteterapii jest wynikiem doświadczeń życiowych jej autora,
odzwierciedla jego stosunek
do świata i zazwyczaj ma
w sobie coś bardzo osobistego.
Część I zawiera podstawowe fakty i wydarzenia
z historii arteterapii anglo
-amerykańskiej i polskiej
z wyszczególnieniem arteterapii wizualnej, biblioterapii
i muzykoterapii, eksponujące
pionierów tych dziedzin, których nazwiska ulegają już zapomnieniu.
W części II Autorka przedstawia własną drogę
do arteterapii, w przeświadczeniu że na jej zainteresowanie arteterapią wpłynęły doświadczenia z okresu
dzieciństwa i młodości, atmosfera domu, w jakim się
wychowała, czas historyczny, a przede wszystkim
ludzie, wśród których żyła. W końcowych rozdziałach
tej części przedstawione są narodziny idei arteterapii
opartej na kulturze i pierwsze próby jej realizacji
w Akademii Medycznej w Poznaniu.
Część III poświęcona jest wprowadzaniu i programom pierwszych w Polsce studiów arteterapeutycznych. Mowa jest również o badaniach i popularyzacji
arteterapii pedagogicznej w PWSZ im. Witelona
w Legnicy.
Część IV to przegląd najważniejszych światowych
konferencji organizowanych przez ECArTE i EMTC,
począwszy od roku 1992, kończąc na roku 2020.
Oprócz omówienia treści wystąpień konferencyjnych
są tam zawarte impresje autorki na temat krajów
i miast, w których odbywały się te konferencje.
Autorka zatroskana jest występującym w polskim
piśmiennictwie na temat arteterapii zjawiskiem plagiaryzmu i kończy książkę słowami wiary w nowe
pokolenie arteterapeutów kreatywnych, którzy tworzyć będą historię polskiej arteterapii opartą na pracach oryginalnych i źródłach kompletnych.

Doktor hab. Wita Szulc – w latach 2011– 2018
pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych. Na zaproszenie uczelni
zagranicznych miała wykłady
gościnne w Konserwatorium
we Lwowie, Uniwersytecie
„Tor Vergata” w Rzymie, Uniwersytetach Pedagogicznych
w Wilnie (Litwa), Żytomierzu
(Ukraina), Ljepai (Łotwa).
Pracując w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy,
prowadziła badania w środowisku nauczycieli Dolnego
Śląska nad arteterapią stosowaną w szkołach oraz zajęcia
dla studentów zagranicznych
z Włoch i Turcji w ramach
programu Erasmus i na Uniwersytecie Çukurova w Adanie (Turcja). Występowała
z referatami lub posterami
na kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych
i zagranicznych.
Należy do grona prekursorów arteterapii i kształcenia
arteterapeutów na poziomie
akademickim w Polsce. Twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze”, inaczej „Kulturoterapii”. Specjalizuje się w biblioterapii
i łączonych formach arteterapii (Mixed Arts Therapies)
oraz badaniach nad historią, teorią i metodologią
arteterapii.
Była współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Autoterapeutów Polskich „Kajros”. W latach
1998 – 2012 reprezentowała Polskę w Europejskim
Komitecie Muzykoterapii EMTC. Od dnia wejścia
Polski do Unii Europejskiej współpracuje z ECArTE
(European Consortium for Arts Therapies Education)
jako regionalny, a następnie globalny przedstawiciel
tej organizacji.
Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma
„Nordic Journal of Music Therapy” i przewodniczącą
Rady Naukowej „Przeglądu Biblioterapeutycznego”.
Jest autorką ponad 250 publikacji, w tym ponad
10 książek, m.in.: „Kulturoterapia”; „Sztuka i terapia”; „Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji”; „Arteterapia jako dyscyplina akademicka”;
„Arteterapia – narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój
praktyki”; „Arteterapia oparta na wiedzy”; „Kajros
i arteterapia”; „Wiedza o arteterapii dla pedagogów
i promotorów zdrowia”.
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Dołącz
do AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy !
Zastanawiasz się, jaki będzie nadchodzący
rok akademicki? Nie chcesz spędzać czasu tylko
przed ekranem? Jesteś otwarty na wyzwania
i szukasz nowej przygody? Jeśli tak, to czekamy na Ciebie!
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
czyli organizacją studencką zajmującą się od 20
lat sportem akademickim na Uczelni. Oprócz
zrzeszania sportowców naszej Uczelni zajmujemy się organizacją różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich studentów.
Kogo szukamy?
Szukamy chętnych do działania! Aby do nas
dołączyć, w Twoich żyłach nie musi płynąć
sportowa krew! Wystarczy, że czujesz ducha
sportu, jesteś pozytywną osobą, otwartą
na pracę z ludźmi i nowe kontakty! Będziesz
miał szansę dołączyć do dynamicznie rozwijającego się zespołu! Z nami nie ma nudy!
Gwarantujemy niezapomniane chwile łączące
naukę i zabawę! Bo tutaj rządzi: Atmosfera!
Zabawa! Sport!
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza studentów do członkostwa oraz
na treningi przygotowujące do cyklu zawodów
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej oraz Akademickich Mistrzostw Polski 2021/2022.

Więcej na temat działalności Akademickiego Związku Sportowego na Uczelni dowiesz
się z oficjalnego profilu na Facebooku – AZS PWSZ Legnica
https://www.facebook.com/azspwszlegnica
Przypominamy, że legitymację AZS wyrabiamy lub przedłużamy wyłącznie on-line.
Wszystkie informacje i formularz potrzebny do przedłużenia legitymacji znajdziecie
na stronie: https://azs.sorga.pl/

