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1 stycznia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy rozpoczęła działalność pod nową 
nazwą – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

2 stycznia – zakończyła się przerwa świąteczna dla stu-
dentów naszej Uczelni.

4 stycznia – odbyło się spotkanie, na którym przedsta-
wiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa zaprezentowali plan 
działań na 2022 rok. 

5 stycznia – studenci Wydziału Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 
otrzymali certyfikaty VCC. Studenci brali udział w  szkole-
niach z zakresu „Negocjacji biznesowych w branży TSL” 
oraz „Zarządzania zespołem logistycznym”, które były 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 stycznia – Wydział Nauk Społecznych i  Humani-
stycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy-
gotował spotkanie on-line o  płatnościach wynagrodzenia 
za  pracę w  kryptowalutach. Spotkanie prowadziła prof. 
Antje Tölle z Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin. 

12 stycznia – pięcioro studentów Collegium Witelona, 
biorących udział w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, 
spotkało się z władzami Uczelni, które wręczyły studentom 
podziękowania i  zaświadczenia od  organizatora Forum. 

13 stycznia – przy wsparciu KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz jedenastu partnerów Legnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A. utworzyła Miedziowe Centrum Rozwoju 
Gospodarczego. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
jest częścią tego przedsięwzięcia. Prorektor ds. Nauki 

i Współpracy z  Zagranicą 
dr Bogumiła Wątorek sygno-
wała porozumienie o współ-
pracy w  tej sprawie.

13 stycznia – Wydział Nauk 
Technicznych i  Ekonomicznych 
Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa zorganizował „Seminarium 
przemysłowe”. Tym razem gościliśmy 
przedstawicieli Spyrosoft S.A. 

13 stycznia – na zajęciach z przed-
miotu Proces karny odbyła się symulacja 
rozprawy karnej. Studenci III roku Prawa 
samodzielnie opracowali kazus karny, 
a następnie, po uczestniczeniu w zorgani-
zowanych przez uczelnię rozprawach przed 
miejscowym sądem – pod opieką meryto-
ryczną dr Izabeli Bernatek-Zaguły, samodziel-
nie przygotowali scenariusz rozprawy karnej.

14 stycznia – w Czytelni Naukowej w budynku 
A  studenci zorganizowali Dzień Logiki.

20 stycznia – Przedstawiciele Yaskawa Polska 
oraz Prezes Spółki Pan Artur Wojewoda gościli na 
„Seminarium przemysłowym” zorganizowanym przez 
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

21 stycznia – zakończono przyjmowanie zgłoszeń 
na XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Ideą jest przy-
bliżenie uczniom szkół podstawowych i  ponadpodstawo-
wych dostępnej oferty edukacyjnej oraz możliwości roz-
woju osobistego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
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co przed nami

4 – 6 lutego – odbędzie się wyjazdowe szkolenie kadry 
kierowniczej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

6 lutego – zakończy się zimowa sesja egzaminacyjna 
dla studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych.

7 lutego – rozpocznie się sesja poprawkowa dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych.

13 lutego – zakończy się sesja poprawkowa dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych naszej 
Uczelni.

14 lutego – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne na stu-
diach stacjonarnych w  ramach semestru letniego.

16 lutego – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
zaprasza na XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Wyda-
rzenie organizowane jest w formule on-line i trwać będzie 
dwa miesiące. Ideą jest przybliżenie uczniom szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych dostępnej oferty edukacyj-
nej oraz możliwości rozwoju osobistego. Udział w wyda-
rzeniu jest bezpłatny. 

18 lutego – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym 
Collegium Witelona Lions Club Silesia Legnica zorganizuje 
koncert charytatywny, którego gościem będzie Mariusz 
Szczygieł.

18 lutego – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne na stu-
diach niestacjonarnych w  ramach semestru letniego.

23 stycznia – zakończyły się zajęcia dydaktyczne 
w  semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
dla studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych

24 stycznia – rozpoczęła się zimowa sesja egzami-
nacyjna w  roku akademickim 2021/2022 dla studentów 
studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych. Sesja potrwa 
do 9 lutego 2020  r.

30 stycznia – uroczyście wręczono dyplomy i  certy-
fikaty ukończenia studiów Executive Master of Business 
Administration.

31 stycznia – zakończyło się przyjmowanie wniosków 
o  przyjęcie na  moduł oficerski w  uruchomionej już po 
raz piąty edycji programu Legia Akademicka. Na ochotni-
ków czeka 250 miejsc! Wnioski należy składać na adres 
Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. 
Moduł oficerski w programie Legia Akademicka jest skie-
rowany do  studentów, którzy ukończyli moduł podoficer-
ski w  poprzednich edycjach programu. 

31 stycznia – Rada Uczelniana Samorządu Studenc-
kiego Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zakoń-
czyła przyjmowanie zgłoszeń do  konkursu na  najlepsze 
notatki na  uczelni.
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Przy wsparciu KGHM Polska Miedź S.A. oraz jede-
nastu partnerów Legnicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A. utworzyła Miedziowe Centrum Rozwoju 
Gospodarczego. 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest czę-
ścią tego przedsięwzięcia. Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy Zagranicą dr Bogumiła Wątorek 13 stycznia 
2022 sygnowała w  imieniu Uczelni porozumienie 
o współpracy w  tej sprawie. 

Centrum ma być jednym z najważniejszych nowych 
projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. 
Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego (MCRG) 
ma stać się miejscem, które umożliwi rozwój sektora 

małych i  średnich przedsiębiorstw oraz pobudzi 
gospodarczo region. W  swoim założeniu MCRG 
ma wspierać cały obszar gospodarczy od  inku-
batora przedsiębiorczości, startup-ów po dużych 
inwestorów chcących lokować swoje zakłady 
w  regionie.

– Dziś zrobiliśmy pierwszy, bardzo ważny 
krok, ale to dopiero początek drogi do zreali-
zowania tego dużego przedsięwzięcia. Mie-
dziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, 
wraz z terenami inwestycyjnymi w okolicy, 
to przestrzeń, która pozwoli na utworze-
nie wielu nowych miejsc pracy. Oczywi-
ście nie od razu, ale takiej szansy nie 
możemy przegapić – mówił Przemy-
sław Bożek, Prezes Zarządu Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Collegium Witelona współtworzy 
Miedziowe Centrum 
Rozwoju Gospodarczego



7kwadrans
a k a d e m i c k i

Realizacja tego projektu ma na  celu zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego, pozyskania inwestorów czy 
tworzenia miejsc pracy, w  tym dla wysoko kwalifiko-
wanych pracowników.

– Połączenie świata nauki, biznesu i  samorządu, 
wydaje się taką współpracą, bez której niemożliwy 
jest rozwój ani gmin, ani samorządów, ani biznesu, 
ani uczelni, dlatego dziękuję za zaproszenie KGHM 
do  tego bardzo dobrego przedsięwzięcia. Myślę, 
że na  tym porozumieniu skorzystają wszystkie strony 
i  będziemy starali się je prowadzić właśnie tak, aby 
każdy z uczestników tego przedsięwzięcia miał korzy-
ści – mówił podczas uroczystości Adam Bugajczuk, 
Wiceprezes ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zajęła 
drugie miejsce w  plebiscycie edukacyjnym „Uczelnia 
Roku”, prowadzonym przez „Gazetę Wrocławską”. 

W kategorii „Nauczyciel Akademicki Roku”, nasi 
dydaktycy – dr hab. inż. Marcin Liberacki, prof. Uczelni, 
zajął ostatecznie 4. miejsce z wynikiem 603 głosów, 
a dr Zbigniew Cesarz (pracownik emerytowany) upla-
sował się na  19. 

Głosować można było do  17 grudnia na  stronie 
internetowej „Gazety Wrocławskiej”. Celem plebiscytu 
było nagrodzenie uczelni, dla których poza aspektem 
edukacyjnym, ważne są także kwestie organizacyjne 
oraz jakość komunikacji i  obsługi oferowana przez 
szkołę wyższą. Plebiscyt chciał też uhonorować naj-
bardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. 
Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, 
lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cie-
szą się autorytetem i  sympatią studentów.

Dziękujemy za wyróżnienia i cieszymy się, że nasza 
aktywność jest zauważana!

Nasza Uczelnia i pracownicy 
w plebiscycie 
„Gazety Wrocławskiej”
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa aktyw-
nie działa na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospo-
darki jako inicjator lokalnego życia mieszkań-
ców Legnicy i województwa dolnośląskiego. Dla-
tego szybko odpowiedzieliśmy na  zaproszenie 
do współpracy przy tworzeniu „Strategii rozwoju 
miasta Legnicy 2030 Plus”. 

Doktor hab. Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M. – Kie-
rownik Zakładu Prawa i Administracji z Wydziału 
Nauk Społecznych i  Humanistycznych, została 
członkiem zespołu do  spraw opracowania stra-
tegii. Celem działania jest wyznaczenie kierunku 
rozwoju naszego miasta i  zaplanowanie jego 
przyszłości.

Witelonka współtworzy 
strategię Legnicy

Pierwsze spotkanie, inaugurujące roz-
poczęcie prac nad strategią, odbyło się 
10 grudnia 2021 r. i adresowane było 
do wszystkich zainteresowanych osób, 
chętnych do  działania na  rzecz roz-
woju miasta.

W pracach nad strategią uczest-
niczą lokalni liderzy opinii, będący 
przedstawicielami organizacji 
społecznych i  pozarządowych, 
instytucji publicznych, przedsię-
biorstw i  jednostek naukowo-

d y daktycznych.
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zapra-
sza na XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne, które 
rozpoczną się 16 lutego 2022 roku. Wydarzenie 
organizowane jest w bezpiecznej formule on-line 
i trwać będzie dwa miesiące. Ideą jest przybliże-
nie uczniom szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych dostępnej oferty edukacyjnej oraz moż-
liwości rozwoju osobistego. Udział w  prezenta-
cjach jest bezpłatny.

XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to dosko-
nała okazja, by uzyskać informacje o  zasadach 
rekrutacji w roku 2022 oraz zapoznać się z mate-
riałami przedstawiającymi w  formie elektronicz-
nej szkoły i  uczelnie. Młodzi ludzie będą mogli 
poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania zwią-
zane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz plano-
waniem swojej kariery zawodowej bez potrzeby 
wychodzenia z  domu.

Na specjalnie utworzonej platformie w ramach 
strony internetowej www.collegiumwitelona.pl 
zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne legnic-
kich szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych, 
a  także instytucji szkoleniowych. W ramach plat-
formy zostaną udostępnione wykłady popularno-
naukowe, prezentacje oraz prelekcje. Wszystkie 
zamieszczone materiały reklamowe będą dostępne 
przez dwa miesiące i  będzie je można pobrać 
na  swój komputer lub urządzenie mobilne. 

Uczniowie, którzy często mają trudności z pod-
jęciem decyzji związanej z dalszą edukacją, będą 
mieli doskonałą okazję poznać wszystkie aspekty 
związane z  rekrutacją do  szkół ponadpodstawo-
wych i  uczelni wyższych w  roku 2022.

XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywać 
się będą pod honorowym patronatem JM Rektora 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa prof. dra 
hab. Andrzeja Panasiuka.
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Szkoły

1. Technikum Akademickie w  Legnicy.
2. Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska 

Polskiego w  Legnicy.
3. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 

Sportowego Miedź Legnica.
4. Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców 

Śląskich w  Legnicy – Liceum Ogólnokształcące 
Integracyjne. 

5. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych 
w  Legnicy.

6. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Heweliusza w  Legnicy.

7. VII Liceum Ogólnokształcące w  Legnicy.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

im.  Bohdana Ihora Antonycza w  Legnicy.
9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana 

Żeromskiego w  Legnicy.
10. I  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w  Legnicy.
11. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 

Franciszka z Asyżu w  Legnicy.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w  Legnicy.
13. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Wyspiańskiego.
14. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego w  Legnicy.
15. Szkoła Pascal w  Legnicy.
16. Europejskie Liceum Ogólnokształcące w  Legnicy. 
17. Zespół Szkół Samochodowych w  Legnicy.
18. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
19. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. 
20. TEB Edukacja w  Legnicy.

Uczelnie

1. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

2. Akademia Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu.

3. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w  Polkowicach.

4. Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu.

5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

6. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki 
i  Transportu we Wrocławiu.

7. Akademickie Centrum Kompetencji Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. 

Instytucje

1. Ochotniczy Hufiec Pracy.

2. Centrum Pomocy   Psychologiczno-Pedagogicznej 
i  Doskonalenia Nauczycieli w  Legnicy.

3. Cech Rzemiosł Różnych w  Legnicy.

4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum 
Informacji i  Planowania Kariery.

5. Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES.

6. Ośrodek Szkolenia Maszynistów.

7. Biuro Karier Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa.

8. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Lista uczestników
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W roku akademickim 2022/2023 Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na studia 22 kie-
runki – dziewięć kierunków studiów licencjackich, cztery kie-
runki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich, 
trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich. 

Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają 
profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrud-
nienie po studiach. 

Kandydaci na  studia wybierają kierunek studiów pod-
czas rekrutacji, natomiast specjalności – w  trakcie trwa-
nia studiów. 

Rekrutacja na kierunek Filologia odbywa się na specjal-
ność: filologia angielska.

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

DIETETYKA
specjalności:
•	 dietetyka kliniczna,
•	 poradnictwo żywieniowe i  dietetyka w  gastronomii.

Collegium Witelona zaprasza 
na studia!

FILOLOGIA
specjalność:
•	 filologia angielska 
specjalizacje: 

– język angielski w  biznesie,
– język angielski z  językiem 

niemieckim.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ 
i  PODATKI
specjalności:
•	 finanse podmiotów gospodarczych,
•	 rachunkowość i  podatki.

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE
specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.
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ciąg dalszy na str. 14

Studia inżynierskie

ENERGETYKA
specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i  systemów energetycz-

nych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych

INFORMATYKA
specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych i  internetowych,
•	 grafika komputerowa, 
•	 development and operations (specjalność opracowana 

przy współpracy z  firmą SPYROSOFT S.A.).

LOGISTYKA i  TRANSPORT
specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycznych i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego (patronat POL-MIEDŹ 

TRANS sp. z  o.o.).

ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna,
•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność 

zmodernizowana przy współpracy z  firmą Haerter 
Technika Wytłaczania Sp. z  o.o., sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
•	 finanse i  inwestycje przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie i  innowacje w  przedsiębiorstwie,
•	 zarządzanie pracą i  kapitałem ludzkim.

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

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

informatyczne oraz drony stosowane w  logistyce).

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
•	 organizacja ratownictwa medycznego i  zarządzanie 

kryzysowe,
•	 promocja zdrowia.

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
i WCZESNOSZKOLNA

PRAWO

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego.

Zasady rekrutacji na  studia I  stopnia 
i  jednolite studia magisterskie

Podstawą przyjęcia na  studia są punkty rekrutacyjne 
przyznawane kandydatowi za przedmioty, z  których zda-
wał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każ-
dego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane 
na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekru-
tacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kan-
dydat może otrzymać punkty maksymalnie z  trzech przed-
miotów (za jeden przedmiot z każdej grupy), aby ubiegać 
się o  przyjęcie na  dany kierunek, wystarczy mieć punkty 
z  jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, 
zgodnie z  poniższym zestawieniem:

Administracja – 1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wy-
branych przedmiotów: historia, geografia lub wiedza o spo-
łeczeństwie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 1) język polski, 2) język obcy, 
3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub 
wiedza o społeczeństwie.

Dietetyka – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych 
przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matema-
tyka lub język polski.

Energetyka – 1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wy-
branych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia 
lub informatyka lub język polski.

Filologia (specjalność filologia angielska)  – 1) język angiel-
ski, 2) język polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: hi-
storia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język 
obcy.

Finanse, rachunkowość i podatki – 1) język obcy, 2) mate-
matyka lub język polski, 3) jeden z wybranych przedmio-
tów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), 
matematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geo-
grafia, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Fizjoterapia – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka 
i astronomia), matematyka lub język polski.

Informatyka – 1) matematyka, 2) język angiel-
ski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język 
polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub infor-
matyka.

Logistyka i  transport – 1) język obcy, 2) 
matematyka, 3) jeden z wybranych przed-
miotów: fizyka (fizyka i astronomia), in-
formatyka lub język polski.

Collegium witelona zaprasza… cd. ze str. 13
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Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 1) język pol-
ski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: histo-
ria, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia.

Pielęgniarstwo – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wy-
branych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), 
matematyka lub język polski.

Położnictwo – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybra-
nych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), ma-
tematyka lub język polski.

Prawo – 1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych 
przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie.

Ratownictwo medyczne – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astrono-
mia), matematyka lub język polski

Zarządzanie  – 1) język obcy, 2) matematyka lub język pol-
ski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli 
nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie zosta-
ła wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o spo-
łeczeństwie.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 1) matematyka, 2) język 
obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizy-
ka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka.

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci 
i  finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stop-
nia oraz jednolite studia magisterskie wymagane są nastę-
pujące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową 

(według wzoru określonego przez Uczelnię),
•	 kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu 

na Uczelni), ciąg dalszy na str. 16

•	 aktualną kolorową fotografię kandydata o  wymiarach 
35 mm x 45 mm,

•	 na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 
Położnictwo, Ratownictwo medyczne – zaświadczenie 
lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów 
na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadcze-
nia dostępne na Uczelni).

Zasady rekrutacji na  studia II stopnia

O przyjęcie na  studia drugiego stopnia mogą się ubie-
gać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierw-
szego stopnia.

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

O przyjęcie na  studia na  kierunek Bezpieczeństwo 
wewnętrzne mogą ubiegać się w  następującej kolejności 
absolwenci: 
•	 kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo 

narodowe, Administracja,
•	 kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do  kie-

runku studiów drugiego stopnia, w  szczególności kan-
dydaci, którzy są absolwentami kierunków z  dziedzin 
nauk społecznych oraz dziedzin nauk medycznych i nauk 
o  zdrowiu,

•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie braku-
jących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompeten-
cji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów 
uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez 
właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone 
indywidualnie do  końca pierwszego semestru studiów.
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Collegium witelona zaprasza… cd. ze str. 15

FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

O przyjęcie na  studia na  kierunek Finanse i  zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w nastę-
pującej kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Finanse, rachunkowość i  podatki, Finanse 

i  rachunkowość, Zarządzanie,
•	 kierunku Ekonomia,
•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie bra-

kujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kom-
petencji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie 
modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyzna-
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które 
zostaną określone indywidualnie do  końca pierwszego 
semestru studiów.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI

O przyjęcie na  kierunek Inżynieria produkcji i  logistyki 
mogą ubiegać się w  następującej kolejności absolwenci:
•	 kierunków inżynierskich: Zarządzanie i  inżynieria pro-

dukcji, Inżynieria testowa, Logistyka i transport, Informa-
tyka, Energetyka,

•	 kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa 
maszyn i  pojazdów, Logistyka, Transport, Mechanika 
i  budowa maszyn, Mechatronika, 

•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie braku-
jących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompeten-
cji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie modu-
łów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych 
przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną 
określone indywidualnie do końca pierwszego semestru.

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

O przyjęcie na  studia na  kierunek Menedżer admini-
stracji publicznej mogą ubiegać się w  następującej kolej-
ności absolwenci: 
•	 kierunku Administracja,
•	kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do  kie-

runku studiów drugiego stopnia, w  szczególności kan-
dydaci, którzy są absolwentami kierunków z  dziedzin 
nauk społecznych,
•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie 
brakujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, 
kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zali-
czenie modułów uzupełniających efekty uczenia 
się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana 
Wydziału, które zostaną określone indywidualnie 
do  końca pierwszego semestru studiów. 

PIELĘGNIARSTWO

O przyjęcie na  I  rok studiów na  kieru-
nek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać 
wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli stu-
dia pierwszego stopnia na kierunku Pie-
lęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania 
na studia jest wynik studiów, o których 

mowa w  zdaniu pierwszym. 
W przypadku gdy zamknięcie 
listy nie będzie możliwe, dodat-
kowym kryterium będzie średnia 
ocen uzyskana podczas odbytych 
studiów pierwszego stopnia (wyli-
czona z  dokładnością do  dwóch 
miejsc po przecinku).

ZDROWIE PUBLICZNE

O przyjęcie na  studia na  kierunek 
Zdrowie publiczne mogą ubiegać się 
w  następującej kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Coaching zdrowego stylu 

życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniar-
stwo, Ratownictwo medyczne,

•	 kierunków o  zbliżonym zakresie programo-
wym do  kierunku studiów drugiego stopnia, 
w  szczególności kandydaci, którzy są absol-
wentami kierunków z  dziedzin nauk medycz-
nych i  nauk o  zdrowiu,
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•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie bra-
kujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kom-
petencji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie 
modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyzna-
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które 
zostaną określone indywidualnie do  końca pierwszego 
semestru studiów.

Od kandydatów do  przyjęcia na  studia drugiego stop-
nia wymagane są następujące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową 

(według wzoru określonego przez Uczelnię),
•	 aktualną kolorową fotografię kandydata o  wymiarach 

35 mm x 45 mm,
•	 kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-

nia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),

•	 kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 
na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli stu-
dia w  latach, w  których był on wydawany, a  w przy-
padku pozostałych studentów wypis z  indeksu,

•	 na kierunku Zdrowie publiczne – zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skiero-
wanie i  druk zaświadczenia dostępne na Uczelni),

•	 na kierunku Pielęgniarstwo – zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowanie 
i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni) oraz zaświad-
czenie z  uczelni, z  wyliczoną średnią ocen uzyskaną 
podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokład-
nością do  dwóch miejsc po przecinku),

•	 dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na stu-
dia drugiego stopnia na  kierunkach Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, 
Inżynieria produkcji i  logistyki, Menedżer administracji 
publicznej oraz Zdrowie Publiczne, wymagana jest dekla-
racja o  realizacji zajęć uzupełniających efekty uczenia 
się, wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stop-
nia na  kierunku innym niż ukończone studia. 

Terminy rekrutacji 

Nabór pierwszy

•	 elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: 30 maja 
– 2 sierpnia 2022

•	 przyjmowanie dokumentów: 30 maja – 2 sierpnia 2022
•	 ogłoszenie listy przyjętych na  I  rok studiów: 5 sierp-

nia 2022
Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegóły na 
www.collegiumwitelona.pl 

tel.: 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl



18 kwadrans
a k a d e m i c k i relacje

Witelonka działa dla studentów! 4 stycznia odbyło 
się spotkanie, na  którym przedstawiciele Rady Uczelnia-
nej Samorządu Studenckiego zaprezentowali plan działań 
na 2022 rok. 

Samorząd planuje organizację wielu ciekawych wyda-
rzeń kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych. Poza rozmową 
o  planach na  2022 rok przedstawiciele RUSS rozmawiali 
z władzami o sesji egzaminacyjnej i planach dotyczących 
kształcenia w  semestrze letnim. 

Trzymamy kciuki, aby RUSS udało się zrealizować wszyst-
kie plany na  2022 rok, a  Was wszystkich zachęcamy 
do zaangażowania się w działalność samorządu studentów!

Poniżej przedstawiamy tegoroczny plan RUSS.

Studenci o swoich planach 
na 2022 rok

Styczeń
Dzień Lizaka (11.01) – roz-

dajemy studentom zdrowe lizaki. 
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest 
zaobserwowanie strony uczelni oraz 
samorządu na  FB i  IG. 

Dzień Sketchnotingu (11.01) – ogło-
szenie konkursu na najlepiej prowadzone 
notatki na Uczelni.

Dzień Gumowej Kaczuszki (13.01) – 
kaczuszkowa loteria fantowa. Basenik wypeł-
niony wodą z  punktowanymi kaczuszkami.
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Dzień logiki (14.01) – konkursy logiczne na rozruszanie 
mózgu przed egzaminami. Na przykład: Mistrz sudoku, 
teleturniej, Speedrun Wikipedii, turniej szachowy.

Wyjazd integracyjny samorządu (14 –16.01) – Wyjazd 
Samorządu wraz z  honorowymi członkami RUSS. Szkole-
nia m.in. z podstaw samorządności przeprowadzone przez 
Prezydium FUZ.

Karnawałowy Bal Maskowy (20.01) – Sala w Akademiku.
Selfie Day (20.01) – konkurs na najlepsze selfie z naszego 

balu karnawałowego/fotobudka uczelniana.

Luty
Poczta walentynkowa (14.02).
Dzień Singla (15.02) – uczelniany speed dating.
Dzień Języka Ojczystego (21.02) – turniej językowy dla 

studentów Erasmus.
Tydzień walki z cukrzycą (21– 25.02) – codziennie rano 

możliwość zmierzenia cukru na Uczelni. ciąg dalszy na str. 20

Tłusty czwartek (24.02) – słodkie koło fortuny np. cukierki, 
pączki, talon na 5zł do  Kawiarenki.

Marzec
Dzień walki z prokrastynacją (4.03) – warsztaty z efek-

tywnego planowania czasu.
Dzień mistrza gry (4 – 6.03) – turniej planszówek, turniej 

CS GO, turniej LOL-a.
Dzień kobiet (8.03) – z  okazji Dnia Kobiet zorganizo-

wanie kursu samoobrony dla studentek naszej Uczelni; Pro-
filaktyka – samobadanie piersi.

Dzień poezji (21.03) – Wieczorek poezji, konkurs recy-
tatorski, spotkanie autorskie z autorką tomiku, który będzie 
współfinansowany przez RUSS.

Konferencja Szkoleniowa FUZ (24 – 27.03) – Szkolenia 
dla członków RUSS w  Jarosławiu.
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Studenci o  swoich planach… cd. ze str. 19
Kwiecień

Prima aprilis (1.04) – Kabareton, Stand-up.
Gra terenowa (6.04) – zorganizowanie gry terenowej dla 

przyszłych studentów przy okazji Dni Otwartych na Uczelni.
Konferencja Krajowa PSRP (7 – 10.04)
Tydzień sportu (6 – 8.04) – turnieje: tenisa stołowego, siat-

kówki, piłki halowej, piłki ręcznej, armwrestling.
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (11.04) – kon-

sultacje z Biurem Karier; analiza CV i listu motywacyjnego, 
przygotowanie do  rozmowy o pracę, coaching i  rozmowy 
doradcze.

Dzień Scrabble (13.04) – wieczorek planszówek.
Światowy Dzień Sztuki (15.04) – wystawa prac naszych 

uczelnianych artystów.
Europejski Dzień Śniadania (24.04) – zdrowe śniadanie 

z  RUSS na  uczelni – rozdajemy jabłka.
Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego (27.04) – 

ogłoszenie konkursu na projekt muralu Collegium Witelona.
Dzień Tańca (29.04) – kurs tańca towarzyskiego.
Międzynarodowy Dzień Jazzu (30.04) – wieczorek 

muzyczny w Akademiku.
TGT FUZ (30.04 – 02.05) – wyjazd integracyjny dla wszyst-

kich chętnych studentów z  uczelni należących do  FUZ.

Maj
Dzień bez śmiecenia (11.05) – pomajówkowe sprząta-

nie lasku złotoryjskiego.
Tydzień Juwenaliowy (16 – 22.05) – Uczelniany „Mam 

Talent”; konkurs na Miss i Mistera Uczelni, kino plenerowe, 
Juwenaliowe karaoke, test Coopera w parku, Before juwe-
naliowy w  Sky Club, grill na  kampusie, przegląd legnic-
kich kapel.

XXXVI Forum (26 – 29.05) – Forum Uczelni Zawodowych 
w  Białej Podlaskiej.

Czerwiec
Dzień roweru (3.06) – 

Wycieczka rowerowa z  pikni-
kiem.

Dzień krwiodawstwa (14.06) – 
wampiriada.

Dzień Jogi (21.06) – Ogólnouczel-
niana joga w parku.

Lipiec – Wrzesień
Konferencja szkoleniowa FUZ – Kalisz.
Adapciak dla studentów PWSZ.

Październik
Wdrożenie pierwszoroczniaków (3 – 7.10) – oprowadze-

nie po najważniejszych punktach uczelni przy pomocy krót-
kiej gry terenowej, wykład ze słownictwa akademickiego, 
uczelniany savoir-vivre.

Dzień Dawcy Szpiku (13.10) – DKMS; rejestracja poten-
cjalnych dawców.

Otrzęsiny studenckie (14.10) – klubowe rozpoczęcie roku 
akademickiego, chrzest Pierwszoroczniaków.

Ogłoszenie naboru do  RUSS (10.10).
Wybory do  RUSS (25.10).
Impreza Halloweenowa (27.10).

Listopad
Spotkanie wyborcze nowego składu RUSS (08.11).
Dzień Erasmusa (25.11) – spotkanie z uczestnikami pro-

jektu Erasmus, wykład o  Projekcie.
Impreza Andrzejkowa (24.11).

Grudzień
Mikołajkowy kiermasz ciast (1.12) – zbieramy na  pre-

zenty mikołajkowe dla dzieci np. dom dziecka, świetlice 
środowiskowe, dom matki i  dziecka.

Wigilia Akademicka (15.12) – klubowa impreza świą-
teczna.

Wigilijny wyjazd integracyjny (16 –18.12).
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w procesie kształcenia 
wykorzystuje nowoczesne technologie. Dzięki temu Interdyscyplinarne 
Koło Naukowe Innowacji, działające przy Wydziale Nauk Tech-
nicznych i  Ekonomicznych, korzysta z  systemu Visual Components 
z okularami VR, które są skonfigurowanego z cobotem. W ten spo-
sób studenci uczą się optymalizacji procesów produkcyjnych i logi-
stycznych według filozofii Lean Robotics. 

Celem działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Inno-
wacji jest konsolidowanie studentów zainteresowanych innowa-
cjami, rozwijanie zainteresowań w  zakresie innowacji, wykracza-
jąc poza standardowy program studiów wyższych, a  także uczest-
niczenie w projektach badawczo-rozwojowych przy wsparciu part-
nerów z  otoczenia gospodarczego.

rozwój 
i praktyka

Nowoczesne technologie 
na Wydziale Nauk Technicznych 

i Ekonomicznych
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Na pierwszym w  nowym roku „Seminarium przemy-
słowym” zorganizowanym przez Wydział Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych 13 stycznia Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa gościła przedstawicieli Spyrosoft S.A. 

Spyrosoft działa w  branży IT i  zajmuje się wytwa-
rzaniem oprogramowania – od  rozwiązań wbudowa-
nych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach 
publicznych, każdorazowo dostosowywane do  potrzeb 
i wymagań klientów. Spyrosoft oferuje kompleksowe pro-
wadzenie projektów, w ramach których specjaliści Spyro-
soft zarządzają projektami i  związanymi z  nimi wyma-
ganiami, tworzą architekturę, piszą i  rozwijają warstwę 
programistyczną.

Seminarium przemysłowe 
z firmą Spyrosoft S.A.

Rozwiązania wdrażane są 
z wykorzystaniem chmur publicz-
nych oraz zaawansowanych tech-
nologii, takich jak Artificial Intelli-
gence (AI) czy Mixed Reality.

Spółka znajduje się na 5. miejscu 
najszybciej rozwijających się w Euro-
pie firm w zestawieniu czasopism „Fore-
bes” oraz „Financial Times”. Spotkanie 
cieszyło się zainteresowaniem społecz-
ności #CollegiumWitelona.
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16 grudnia 2021 w  Centrum Widowiskowo-
Konferencyjnym Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa w  ramach współpracy z  biznesem 
na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
odbyło się kolejne „Seminarium przemysłowe”.

Tym razem gościem spotkania był jeden z naj-
większych światowych producentów materiałów 
budowlanych – TechnoNiCOL-Insulation sp. z o.o.

TechnoNiCOL-Insulation sp. z o.o. 
na Seminarium przemysłowym 

w Witelonce!
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17 grudnia odbył się ostatni w 2021 roku wykład dla słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była to również oka-
zja do  podsumowania zadania publicznego dofinansowa-
nego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego „RAP – razem, aktywnie, pozytywnie – wspar-
cie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 

Celem projektu była integracja i aktywizacja osób star-
szych w  regionie legnickim poprzez udział w  przedsię-
wzięciach kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, edu-
kacyjnych i  prozdrowotnych. W  czasie realizacji zadania 
od  sierpnia do  grudnia 2021  r. zrealizowano 60 godzin 
zajęć dydaktycznych (wykłady, zajęcia z  języków obcych, 
zajęcia sportowe oraz zajęcia z  informatyki). 

We wrześniu słuchacze uczestniczyli w  wycieczce kra-
joznawczo - historycznej w rejon Kotliny Jeleniogórskiej „Cie-
kawe zakątki w Dolinie Bobru”; w październiku wzięli udział 
w Koncercie Wiedeńskim w Akademii Rycerskiej w Legnicy. 
Również w  październiku przedstawiciele UTW mieli oka-
zję wziąć udział w  Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych 
w  Jeleniej Górze. Na początku grudnia odbył się Eduka-
cyjny piknik o  charakterze prozdrowotnym. 

Podsumowanie przedsięwzięcia „RAP – razem, aktywnie, 
pozytywnie – wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, 
opatrzone liczną dokumentacją fotograficzną, uzmysłowiło 
nam, jak wiele aktywności Witelonka przygotowała dla swo-
ich seniorów z UTW. Mimo trudnego czasu – jesteśmy razem, 
jesteśmy aktywni i  pozytywnie patrzymy w przyszłość.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Podsumowanie zadania „RAP – razem, 
aktywnie, pozytywnie – wsparcie  
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
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Kryptowaluty są obecnie pełnoprawnym uczest-
nikiem rynku finansowego. Wielu polityków, cele-
brytów czy zwykłych pracowników coraz częściej 
otrzymuje w ten sposób swoje wynagrodzenie. Dla-
tego też Wydział Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy-
gotował spotkanie on-line z  praktykiem.

O płatnościach wynagrodzenia za pracę w kryp-
towalutach 10 stycznia 2022 roku opowiadała prof. 

rozwój 
i praktyka

Płatności wynagrodzenia za pracę 
w kryptowalutach

Antje Tölle z  Hochschule fur Wirtschaft und Recht 
Berlin. Wykład prowadzono w  języku angielskim 
i  był uzupełniony prezentacją w  języku polskim 
oraz tłumaczeniem na  język polski. 

Profesor Antje Tölle jest prawnikiem. Wcześniej 
pełniła funkcję starszego radnego rządu w minister-
stwie federalnym (BMEL). Pracowała również jako 
prawnik i dyrektor zarządzający w Instytucie Badaw-
czym Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
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Obóz zimowy studentów, czyli zajęcia 
sprawnościowe z elementami 
ratownictwa specjalistycznego
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W dniach 10 –14.01.2022 roku studenci II roku kierunku 
Ratownictwo medyczne uczestniczyli w  „Zajęciach sprawno-
ściowych z elementami ratownictwa specjalistycznego”, które 
zostały zorganizowane w  Karpaczu. W  trakcie 5- dniowego 
obozu zimowego studenci uczestniczyli w szkoleniach prowa-
dzonych przez ratowników karkonoskiej grupy GOPR doty-
czących ratownictwa specjalistycznego. 

Podczas wykładów studenci mogli zapoznać się ze struk-
turą organizacyjną GOPR- u i  historią powstania tej organi-
zacji. Część praktyczna zajęć odbywała się w  terenie gór-
skim, a studenci mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzysty-
wanym podczas poszukiwania poszkodowanych po zejściu 
lawiny, czyli detektorami systemu poszukiwawczego. Zaję-
cia praktyczne obejmowały również zagadnienia związane 
z  ratownictwem lawinowym, zastosowaniem sprzętu i  środ-
ków do ewakuacji poszkodowanych z terenów górskich oraz 
postępowaniu i  zabezpieczeniu pacjentów w  hipotermii.

Kolejny moduł zajęć obejmował ratownictwo medyczne 
w  warunkach górskich. Studenci zapoznali się ze specyfiką 
pracy w  trudnych warunkach atmosferycznych oraz topogra-
ficznych. Uczestniczyli w symulacjach medycznych dotyczących 
postępowania w  przypadku zdarzenia masowego, pacjenta 
urazowego i nieurazowego, hipotermii oraz zatrzymania krą-
żenia. Omówiono również leczenie przeciwbólowe pacjenta 
po urazie, jak i aspekt przygotowania pacjenta do transportu 
wraz z  parametrami, które należy monitorować.

Poza zdobywaniem wiedzy medycznej od strony praktycz-
nej, studenci uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych zwią-
zanych z  aktywnością fizyczną. Mieli możliwość zdobycia 
najwyższego szczytu Karkonoszy, który w  warunkach zimo-
wych stanowi duże wyzwanie fizyczne. Po wędrówkach gór-
skich zostały zorganizowane zajęcia regeneracyjne w parku 
wodnym, gdzie była możliwość skorzystania z  sauny, groty 
solnej oraz basenu.

Ważnym aspektem podczas tego wyjazdu, obok zajęć 
dydaktycznych, był wspólnie spędzony czas i integracja spo-
łeczna, której w obecnych czasach trwającej epidemii Covid-
19 i  zdalnego nauczania bardzo brakuje studentom.
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Ośrodek Szkolenia Maszynistów 
w Collegium Witelona zaprasza 
na warsztaty
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ciąg dalszy na str. 30

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest ośrodkiem 
szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów 
na maszynistów, prowadzonym przez Prezesa UTK i wpisa-
nym w  rejestrze UTK pod numerem: PL/55/2021. 

Ponadto Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest 
instytucją szkoleniową wpisaną do  Rejestru Instytucji Szko-
leniowych z  dniem 13.04.2007  r. pod numerem ewiden-
cyjnym: 2.02/00044/2007, prowadzonym przez Dolno-
śląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akade-
mickich posiadających uprawnienia do obsługi symulato-
rów oraz instruktorzy Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania 
Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów.

Nasz Ośrodek Szkolenia Maszynistów zaprasza do sko-
rzystania z  oferty:

Indywidualne warsztaty kolejowe 
dla dzieci i młodzieży – pakiet podstawowy 

Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 
od 7 do 15 lat, którzy wraz z  rodzicami pragną poznać 
meandry życia prawdziwego kolejarza. Jest to realne dzięki 
możliwości odbycia jazdy na symulatorze 6Dg w  wirtu-
alnym świecie, na prawdziwych trasach kolejowych Dol-
nego Śląska.

Czas trwania: jedna godzina zegarowa.
Program warsztatów: 

•	 uruchomiona lokomotywa, gotowa do jazdy,
•	 do 20 km rzeczywistych tras kolejowych Dolnego Śląska,
•	 zastosowanie wybranych wskaźników,
•	 zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach SBL /

PBL,
•	 opowiadania, historie, przykłady „z życia wzięte” zwią-

zane z  koleją – rola maszynisty  i jego zawód,
•	 certyfikat ukończenia szkolenia na symulatorze 6Dg.

Indywidualne warsztaty kolejowe – pakiet promocyjny 

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych pragną-
cych poznać meandry życia prawdziwego kolejarza. 
Jest to realne dzięki możliwości odbycia jazdy na 
symulatorze 6Dg w wirtualnym świecie, na prawdzi-
wych trasach kolejowych Dolnego Śląska.

Czas trwania: jedna godzina zegarowa.
Program warsztatów: 

•	 uruchomiona	 lokomotywa,	gotowa	do	jazdy,
•	 do	 20	 km	 rzeczywistych	 tras	 kolejowych	
Dolnego Śląska,
•	 zastosowanie	wybranych	wskaźników,
•	 zastosowanie	 wybranych	 sygnałów	
na  semaforach SBL /PBL,
•	 opowiadania,	 historie,	 przykłady	
„z  życia wzięte” związane z  koleją – 
rola maszynisty  i jego zawód,
•	 certyfikat	 ukończenia	 szkolenia	
na  symulatorze 6Dg.

Indywidualne warsztaty kolejowe dla młodzieży – 
pakiet rozszerzony 

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadpod-
stawowych w wieku od 15 do 20 lat, którzy samodzielnie 
pragną poznać warsztat pracy prawdziwego maszynisty. 
Jest to realne dzięki możliwości odbycia jazdy na symula-
torze 6Dg w wirtualnym świecie, na prawdziwych trasach 
kolejowych Dolnego Śląska.

Czas trwania: jedna godzina zegarowa.
Program warsztatów: 

•	 instruktaż uruchamiania lokomotywy.
•	 do 40 km rzeczywistych tras kolejowych Dolnego Śląska,
•	 zastosowanie wybranych wskaźników,
•	 zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach SBL /

PBL,
•	 opowiadania, historie, przykłady „z życia wzięte” zwią-

zane z  koleją – rola maszynisty  i jego zawód,
•	 dwa eksperymenty dotyczące praw fizyki na kolei,
•	 certyfikat ukończenia szkolenia na symulatorze 6Dg.

Warsztaty kolejowo-logistyczne dla uczniów 
szkół podstawowych  – pakiet grupowy

Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 
8 –15 lat, którzy wraz z opiekunami, w ramach zajęć poza-
lekcyjnych, pragną poznać meandry życia prawdziwego 
kolejarza. Jest to realne dzięki możliwości odbycia jazdy 
na symulatorze 6Dg w  wirtualnym świecie, na prawdzi-
wych trasach kolejowych Dolnego Śląska.
Czas trwania: trzy godziny zegarowe.

Program warsztatów: 
•	 do 10 km trasy,
•	 uruchomiona lokomotywa gotowa do jazdy,
•	 zastosowanie wybranych wskaźników,
•	 zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach 

SBL / PBL
•	 opowiadania, historie, przykłady „z życia wzięte” zwią-

zane z  koleją – rola maszynisty i  jego zawodu,
•	 dwa eksperymenty dotyczące praw fizyki na kolei 

(wariant edukacyjny),
•	 zapoznanie z zasadami sterowania ruchem kolejowym, 
•	 roszady logistyczne. 

Warsztaty kolejowo-logistyczne dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych – pakiet grupowy

Warsztaty skierowane są do młodzieży szkół ponadpod-
stawowych w wieku 15 – 20 lat, która wraz z opiekunami, 
w  ramach zajęć pozalekcyjnych, pragnie poznać warsztat 
pracy prawdziwego maszynisty. Jest to realne dzięki możli-
wości odbycia jazdy na symulatorze 6Dg w wirtualnym świe-
cie, na prawdziwych trasach kolejowych Dolnego Śląska.

Czas trwania: trzy godziny zegarowe.
Program warsztatów: 

•	 do 20 km trasy,
•	 uruchomiona lokomotywa gotowa do jazdy,
•	 zastosowanie wybranych wskaźników,
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•	 zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach 
SBL / PBL,

•	 opowiadania, historie, przykłady „z życia wzięte” zwią-
zane z  koleją – rola maszynisty i  jego zawodu,

•	 dwa eksperymenty dot. praw fizyki na kolei (wariant 
edukacyjny)

•	 zapoznanie z  zasadami sterowania ruchem kolejowym 
•	 roszady logistyczne (planowanie zadań logistycznych 

w  praktyce)

Indywidualne warsztaty kolejowe dla praktyków

Warsztaty skierowane są do osób mających ponadpod-
stawową wiedzę z zakresu prowadzenia pojazdów kolejo-
wych oraz które posiadają znajomość infrastruktury i sygna-
lizacji kolejowej na poziomie co najmniej dobrym. Pakiet 
ten może być również doskonałym przygotowaniem maszy-
nistów do obowiązkowych trzygodzinnych pouczeń okre-
sowych z wykorzystaniem symulatora*.

Czas trwania: trzy godziny zegarowe.
Program warsztatów: 

•	 trakcja	 spalinowa	 –	 lokomotywa	6Dg,
jazda w  różnych porach dnia,
•	 zróżnicowane	warunki	 atmosferyczne,
•	 zastosowanie	 półsamoczynnej	 blokady	 liniowej	
(różne sygnały),
•	 zastosowanie	 samoczynnej	 blokady	 liniowej,
•	 przynajmniej	 cztery	 zdarzenia	 atypowe	 na	
infrastrukturze,
•	 przynajmniej	 cztery	 awarie	 różnych	 ukła-
dów,
•	 procedura	 zachowania	 się	 przy	 sygnale	
niepewnym (walor edukacyjny),
•	 procedura	 zachowania	 się	 na	 prze-
jeździe kolejowo-drogowym w  sytuacji 
zagrożenia, 

•	 10% zniżki za wydłużenie czasu szkolenia do 
180 minut

Scenariusz przygotowany jest dla minimum 45km 
trasy.

––––––––––––––––––––––––––––

*) dla maszynistów samozatrudnionych lub pracujących 
na  umowę zlecenie istnieje możliwość wykupienia trzygodzin-
nych pouczeń okresowych z wykorzystaniem symulatora.

Warsztaty preferencji zawodowych – pakiet grupowy

Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych 
uczniów szkół ponadpodstawowych  w wieku 15 – 20 lat, 
którzy wraz z opiekunami, w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
pragną zapoznać się z  różnymi możliwościami kreowania 
swojej przyszłości zawodowej, w oparciu  o preferowane 
obszary zawodowe. Warsztaty uzupełnione są o możliwość 
odbycia jazdy na symulatorze 6Dg w wirtualnym świecie, 
na prawdziwych trasach kolejowych Dolnego Śląska.

Czas trwania: trzy godziny zegarowe.
Program warsztatów: 

•	 zapoznanie z możliwymi ścieżkami kariery zawodowej,
•	 życie zawodowe a  możliwość edukacji w  świecie cią-

głych zmian,
•	 warsztaty tematyczne w wybranej pracowni (do wyboru 

m.in. pracownia logistyki  i transportu, pracownia trans-
portu kolejowego, pracownia mechatroniczna, pracow-
nia kobotyczna),

•	 opowiadania, historie, przykłady „z życia wzięte” zwią-
zane z  różnymi zawodami, w  tym anegdoty,

•	 roszady logistyczne (planowanie zadań logistycznych 
w  praktyce).
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zapew-
nia rozwój studentów poprzez możliwość uczestni-
czenia w  kursach podnoszących ich kompetencje 
zawodowe. 5 stycznia 2022 studenci Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych z  kierunku 
Zarządzanie i  inżynieria produkcji otrzymali cer-
tyfikaty VCC. 

Studenci brali oni udział w szkoleniach z zakresu 
„Negocjacji biznesowych w branży TSL” oraz „Zarzą-
dzania zespołem logistycznym”, które były współfi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

rozwój 
i praktyka

Witelonka zapewnia 
rozwój studentów
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nagrody
i wyróżnienia

Pięcioro studentów Collegium Witelona biorących udział 
w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu 12 stycznia spo-
tkało się z  władzami Uczelni, które wręczyły studentom 
zaświadczenia od  organizatora Forum. 

Studenci Angelika Karasek, Oleksandr Atroschenko, Kry-
stian Kosiarski, Mariusz Skuza i Dariusz Stremecki pod opieką 
mgr Bożeny Jasiak-Kaczmarek w  ramach praktyk zawodo-
wych pracowali przy organizacji XXX Forum Ekonomicz-
nego w  Karpaczu. Studenci zajmowali się przede wszyst-
kim obsługą sal seminaryjnych, recepcji, a  także wspo-
magali sekcję ds. transportu. Wykazali się przy tym nie-
zwykłym zaangażowaniem, sprawną pracą i wyjątkowymi 
umiejętnościami.

Ich zaangażowanie zostało docenione stypendiami przy-
znanymi przez organizatora Forum – Fundację Instytutu Stu-
diów Wschodnich. Otrzymali je Angelika Karasek, Krystian 
Kosiarski i Dariusz Stremecki. W uzasadnieniach tych decy-
zji zapisano m.in., że „wypełniali swoje zadania w sposób 
wyróżniający. Poza bardzo rzetelnym wykonywaniem powie-
rzonych obowiązków, wykazali się bardzo wysokimi umie-
jętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi. Znakomicie 
współpracowali w grupie, ale cechowała ich również kre-
atywność i bardzo wysoki poziom samodzielności w dzia-
łaniu. Byli pracowici i  znakomicie poradzili sobie z pracą 

Władze Uczelni gratulowały 
studentom

w  zmiennych warunkach i  pod 
presją czasu. W  czasie praktyk 
w  pełni odpowiadali na  potrzeby 
organizatora, a tym samym przyczy-
nili się do  lepszej organizacji oraz 
wzmocnienia wizerunku wydarzenia”. 

Wszyscy studenci otrzymali z  rąk 
władz Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa zaświadczenia ukończenia prak-
tyk i podziękowania od organizatorów XXX 
Forum Ekonomicznego. Dyplomy wręczali dr 
Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydak-
tyki i Studentów, dr Bogumiła Wątorek – Pro-
rektor ds. Nauki i  Współpracy z  Zagranicą, 
dr Karol Rusin – Prorektor ds. Rozwoju i  mgr 
Jerzy Stefaniak  – zastępca kanclerza.

W trakcie spotkania wręczono Oleksandrowi 
Atroschenko stypendium przyznane przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Akademicka”. Symboliczny 
czek odebrał z  rąk mgra Jerzego Stefaniaka – Pre-
zesa Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”.

Nagrodzonym studentom i  opiekunowi ich prak-
tyk w  ramach Forum – mgr Bożenie Jasiak-Kaczma-
rek – gratulujemy!
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rozwój
i praktyka

Symulacja rozprawy karnej
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Studia na  kierunku Prawo w  Collegium Wite-
lona to  nie  tylko teoria! Witelonka kształci przy-
szłych prawników z udziałem kadry dydaktycznej 
i  praktyków, wykorzystując nowoczesne metody 
interaktywnego nauczania. 

Zajęcia z przedmiotu Proces karny w dniu 13 
stycznia 2022  r. odbyły się w  przygotowanej 
przez studentów symulacji rozprawy karnej. Dzięki 
niej studenci w  aktywny sposób mogą uczyć się 
wielu ważnych zagadnień teoretyczno - prawnych, 
jak również zdobywać podstawowe umiejętności 
prawnicze. 

Studenci III roku Prawa samodzielnie opraco-
wali kazus karny, a następnie, po uczestniczeniu 
w  zorganizowanych przez uczelnię rozprawach 
przed miejscowym sądem – pod opieką meryto-
ryczną dr Izabeli Bernatek - Zaguły, samodzielnie 
przygotowali scenariusz rozprawy karnej.
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W mieszkaniu przy ul. Gałczyńskiego w  Legnicy, 
które spłonęło doszczętnie kilka godzin po Wigilii, 
mieszkali wspólnie: pani Jola Burczak i  jej syn Mate-
usz. To on uratował życie bliskim, ale dobytku nie 
zdążył. Rodzina straciła wszystko. Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa (wcześniej PWSZ im. Wite-
lona) robi teraz, co może, by pomóc swojej pracow-
nicy i  jej synowi – studentowi Uczelni.

Pani Jola Burczak przygotowywała grudniowe Święta 
próbując nie płakać. Zaprosiła do  siebie na Wigilię 
bliskich. Chciała, aby było rodzinnie, uroczyście. Ale 
bólu w jej sercu to nie ukoiło – ledwie pół roku wcze-
śniej zmarł ukochany mąż pani Joli, najlepszy tato jej 
dorosłych już dzieci. Podczas dzielenia się opłatkiem 
popłynęła niejedna łza… Po  wieczerzy rodzina roz-
jechała się do domów. W mieszkaniu przy Gałczyń-
skiego, poza panią Jolą i Mateuszem, został na noc 
jej starszy syn Dawid z  żoną i  dwuletnim synkiem. 

Tato nad nimi czuwał

Posiedzieli jeszcze przy stole. Rozmawiali, wspo-
minali. Potem poszli spać.

– Nad ranem coś mnie obudziło. Nie wiem co. Bab-
cia mówi, że to tato nad nami czuwał i  to on mnie 

Student bohater 
i uczelnia dobrych serc

zbudził… Coś w  tym jest, bo 
nawet boję się myśleć, co by 
było, gdybym się tamtej nocy nie 
obudził – mówi 24-letni Mateusz 
Burczak, student V roku fizjoterapii 
w Collegium Witelona. Gdy otwo-
rzył oczy, dym był już wszędzie. 
Zachował zimną krew i  dzięki temu 
uratował życie bliskich. 

– Najpierw pobiegłem do drzwi wej-
ściowych żeby sprawdzić, czy w zamku 
jest klucz, żeby je otworzyć. Na szczęście 
był. Potem poleciałem do  pokoju, w  któ-
rym spali brat z bratową i małym synkiem. 
Pobudziłem ich, pomogłem bratu wyprowa-
dzić żonę i synka na korytarz. I od razu wró-
ciłem po mamę, która spała w salonie. Znam 
nasz salon na  wylot, ale  było tam już tyle 
dymu i ognia, że nie mogłem trafić do kanapy, 
na  której spała mama. Dziś wiem, że to wła-
śnie w  salonie pożar się zaczął, prawdopodob-
nie od świątecznych lampek lub przedłużacza, dla-
tego tam sytuacja była najgorsza. Zanim znalazłem 
mamę, kilka razy musiałem wybiegać z salonu, żeby 
nabrać powietrza. Na szczęście za którymś razem 
udało mi się dotrzeć do mamy. Była przytomna, choć 
bardzo już zaczadzona i poparzona. Wyprowadziłem 
ją na korytarz. W domu były jeszcze nasze kochane 
psy. Nie było już możliwości, żeby wejść do mieszka-
nia przez drzwi, dlatego wybiegłem na dwór i wsze-
dłem przez balkon. Udało mi się wynieść młodszego 
pieska. Starszy, niestety, został… Nie miałem szansy, 
żeby do niego dotrzeć. Serce mi pękło, bo to był uko-
chany pies naszego taty – opowiada Mateusz.

Wielki, skromny bohater 

Przed blokiem szybko pojawiły się służby: strażacy 
gasili ogień, ratownicy pogotowia zajęli się pogorzel-
cami. Najciężej poszkodowaną panią Jolę karetka 
zawiozła do  szpitala w  Nowej Soli. – Stan mamy 
jest na  dziś stabilny, nie  zagrażający jej życiu, ale 
ma tak poważne poparzenia, że lekarze nie wyklu-
czają przeszczepów skóry. Najważniejsze jednak, że 
nasza ukochana mama żyje i dochodzi do siebie pod 
dobrą opieką medyków – mówi Mateusz. 

Jego brat, bratowa i  malutki bratanek wyszli 
z  pożaru bez obrażeń. O  życie walczył uratowany 
z  pożaru piesek, ale dzięki staraniom weterynarzy 
doszedł już do  siebie. Mateusz wie, że uratował 
swoim bliskim życie, ale nie ma teraz ani głowy, ani 
czasu, żeby czuć się bohaterem. 



– Z  naszego mieszkania nie zostało nic. Czarne, 
śmierdzące ściany i  zgliszcza. Muszę jak najszyb-
ciej odbudować nasz dom. I  zrobię to – zapewnia 
dzielny student.

Na szczęście nie jest w tej tragedii sam. Na pomoc 
pogorzelcom z  Gałczyńskiego ruszyło wielu ludzi. 
Także pracownicy i studenci Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa (dawne PWSZ im. Witelona w Legnicy). 

– O nieszczęściu, które spotkało Mateusza i panią 
Jolę, zaalarmowała mnie w czasie Bożego Narodze-

nia koleżanka Mateusza ze studiów. Studenci tego 
roku są bardzo ze sobą zżyci, a  ja jestem bar-
dzo zżyta z nimi. Zajmuję się bowiem ta grupą 
od początku ich studiów, czyli piąty rok. Jeste-
śmy jak rodzina, dlatego wieść o tragedii bar-
dzo mnie poruszyła. Mateusz to super chło-
pak, dobry student. A pani Jola od  lat pra-
cuje dla związanego z  Uczelnią Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Akademicka”. Jest 
godną zaufania, najlepszą szatniarką. 
Gdy dowiedziałam się o  ich nieszczę-
ściu, to od  razu, mimo Świąt, powia-
domiłam o wszystkim władze Uczelni. 
Decyzja o tym, że trzeba zorganizo-
wać pomoc, zapadła błyskawicz-
nie – mówi dr Monika Wierzbicka, 
Prorektor ds. Dydaktyki i  Studen-

t ó w Collegium Witelona.
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Też możesz pomóc

Pierwszym krokiem była propozycja, by rodzina 
zamieszkała bezpłatnie i  bezterminowo w  pokojach 
gościnnych akademika Collegium Witelona. Mateusz 
zdecydował jednak, że nie będzie takiej potrzeby:

– Mama spędzi w  szpitalu jeszcze dużo czasu. 
A gdy z niego wyjdzie, wolałbym, aby nie zostawała 
sama. Śmierć taty, spalone mieszkanie, jej poparze-
nia… To naprawdę dużo jak dla jednej, kruchej osoby. 

Dlatego mama po  leczeniu tymczasowo zamieszka 
z  babcią, która jest bardzo energiczna i  troskliwa. 
Z kolei ja, ze względu na rozpoczynającą się pomału 
odbudowę naszego mieszkania, muszę być jak najbli-
żej domu i  stale do  dyspozycji: codziennie przycho-
dzą bowiem jacyś fachowcy, mają wiele pytań. Dla-
tego zamieszkałem tymczasowo u  sąsiadów – mówi 
Mateusz. 

Ponieważ wziął na  swoje barki wszystkie sprawy 
związane z  remontem, a  o pracach budowlanych, 
podłączeniach prądu, gazu itp. ma niewielkie poję-
cie, Uczelnia przydzieliła mu wsparcie w osobie pana 
Teodora Popiwczaka z  Działu Administracyjno-Tech-
nicznego Collegium Witelona, specjalisty w  zakresie 
budownictwa. 

– Pan Teodor jest teraz moim mentorem. Konsul-
tuję z  nim wszystkie prace i  zawsze uzyskuję mery-
toryczną pomoc, mądre wsparcie, namiary na najlep-

ciąg dalszy na str. 38
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Student bohater… cd. ze str. 37
szych fachowców – mówi Mateusz.

Pan Teodor nie ukrywa, że całym sercem, wiedzą 
i  doświadczeniem chce wesprzeć dzielnego studenta 
i jego mamę, aby jak najszybciej mogli znów zamiesz-
kać w  swoim mieszkaniu. 

– Byłem w ich domu po pożarze. Zastałem czarne, 
spalone ściany i  zrozpaczonego rozmiarem tragedii, 
młodego chłopaka... Ta rodzina naprawdę straciła 
wszystko. Od mebli i pamiątek, poprzez sprzęty, wypo-
sażenie łazienki i  kuchni, po ściany, drzwi i  okna. 
Trudno sobie nawet wyobrazić rozmiar tego nieszczę-
ścia. Bardzo chcę pomóc, wspieram więc Mateusza 
na bieżąco w załatwianiu różnych, technicznych spraw, 
m.in. dotyczących przywrócenia prądu, pozyskania 
ekipy remontowej, wstawienia nowych okien i drzwi, 
załatwienia kontenera na wywóz tynków, które trzeba 
zbić aż do  betonowych płyt. Uczelnia zapewni też 
rodzinie m.in. bezpłatne ozonowanie mieszkania, bez 
którego smród sadzy nigdy nie zniknie, pomoc w sprzą-
taniu itp. Mateusz wie, że może na mnie liczyć, dzwo-
nić o  każdej porze – mówi Teodor Popiwczak.

– Mateusz nie musi się też martwić o terminy prak-
tyk i zaliczeń. Pójdziemy mu na rękę, dopasujemy ter-
miny – dodaje Prorektor Monika Wierzbicka.

– A  samorząd studentów zorganizuje zbiórkę pie-
niędzy dla poszkodowanej w pożarze rodziny, m.in. 
podczas różnych imprez i  wydarzeń – zapowiada 
Angelika Karasek, przewodnicząca Rady Uczelnia-
nego Samorządu Studenckiego.

Wpłaty bez opłat

Co ważne, działające przy Uczelni Stowarzysze-
nie „Wspólnota Akademicka” uruchomiło subkonto 
do wpłat na pomoc pani Joli i Mateuszowi. Subkonto 
tym różni się od  organizowanych na  ogólnopolskich 
portalach pomocowych zbiórek, że nie wymaga żad-
nych opłat od  dokonywanych wpłat.

– Czyli wszystkie co do grosza pieniądze, które 
wpłyną na subkonto, zostaną przekazane pani Joli 
i Mateuszowi. Zbiórka potrwa do końca stycznia. 
Choć do tej pory wpłacili datki tylko pracownicy 
Uczelni i  studenci, to już na  koncie jest kilka 
tysięcy złotych. Zachęcamy do  wpłat wszyst-
kich ludzi dobrej woli. Ta rodzina naprawdę 
zasługuje na  wsparcie – mówi Mirosław 
Zaguła, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzy-
szenia „Wspólnota Akademicka”.

– Nawet nie wiem, jak dziękować 
za tę pomoc. Nie  mam na  to słów, 
poza jednym, z serca płynącym „dzię-
kuję”. To  dług wdzięczności wobec 
Uczelni i wszystkich ludzi o wielkich 
sercach, którego pewnie nigdy nie 

spłacę. Tym bardziej że 
w  naszym domu to zawsze 
tato był „księgowym”: to on 
pilnował rachunków i  opłat. 
Zrozpaczeni jego śmiercią nie 
dopilnowaliśmy składki za ubez-
pieczenie mieszkania. Jesteśmy 
więc z  mamą zdani teraz tylko 
na  pomoc dobrych ludzi – mówi 
Mateusz Burczak.

Edyta Golisz

Numer konta do wpłat dla Pani Jolanty 
Burczak i  jej syna Mateusza:

90 1090 2066 0000 0001 4938 6227 
– Santander Bank Polska
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nowe
zasady

Jak już informowaliśmy, Senat Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa przyjął zmiany do Statutu Uczelni. Poniżej 
prezentujemy najważniejsze z  nich.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest publiczną 
uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie 
utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w  Legnicy. 

Uczelnia działa na  podstawie ustawy z  dnia 20 lipca 
2018  r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce, przepi-
sów wydanych na  jej podstawie oraz niniejszego Statutu.

Siedzibą Uczelni jest miasto Legnica.
Uczelnia posiada osobowość prawną i jest autonomiczna 

we wszystkich obszarach swojego działania, na zasadach 
określonych w Ustawie.

Uczelnia w  celu realizacji zadań dydaktycznych może 
prowadzić działalność poza swoją siedzibą, w  filiach.

Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy 
do  spraw szkolnictwa wyższego.

Uczelnia posiada sztandar, którego wzór stanowi załącz-
nik do  Statutu.

Godłem Uczelni jest kontur frontu centralnej części 
budynku głównego Uczelni na  granatowym tle z  napisem 
w  otoku Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z  logo 
Uczelni, którego wzór stanowi załącznik do  Statutu. Logo 
Uczelni stanowi załącznik.

Sztandar jest eksponowany podczas szczególnie pod-
niosłych uroczystości Uczelni i  świąt państwowych.

Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „Collegium Wite-
lona”.

Uczelnia używa następujących tłumaczeń nazwy Uczelni 
na  języki obce: w  języku angielskim – Witelon Collegium 
State University, w  języku niemieckim – Witelon-Collegium 
Staatliche Hochschule, w  języku francuskim – Collegium 
Witelon École Supérieure Nationale, w  języku hiszpań-
skim – Collegium Witelon Universidad Nacional, w języku 
rosyjskim – Коллегия Вителона Государственная высшая 
школа, w  języku ukraińskim – Колегіум Вітельона 
Державний эаклад вищої ocвіти.

Statut Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa

ciąg dalszy na str. 40

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wol-
ności badań naukowych, wolności nauczania oraz autono-
mii wspólnoty akademickiej, uwzględniając wartości akade-
mickie, takie jak godność jednostki, równość, pełny i  sku-
teczny udział w społeczności Uczelni. Społeczność akade-
micka pielęgnuje również takie cnoty jak: uczciwość i  rze-
telność, bezinteresowność oraz życzliwość i sprawiedliwość.

Do podstawowych zadań Uczelni należy: prowadzenie 
kształcenia na studiach o profilu praktycznym, uwzględnia-
jącego potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego; pro-
wadzenie kształcenia na studiach podyplomowych i innych 
form kształcenia; prowadzenie kształcenia specjalistycz-
nego; kształcenie i  promowanie kadr Uczelni; stwarzanie 
osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z nie-
pełnosprawnością, warunków do  pełnego udziału w: pro-
cesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształ-
cenia, kształceniu, życiu społeczności akademickiej; wycho-
wywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za pań-
stwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demo-
kracji i  poszanowanie praw człowieka; stwarzanie warun-
ków do rozwoju kultury fizycznej studentów; upowszechnia-
nie i  pomnażanie osiągnięć nauki i  kultury, w  tym groma-
dzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyj-
nych i archiwalnych; działanie na rzecz społeczności lokal-
nych i  regionalnych.

Uczelnia może: prowadzić działalność naukową; świad-
czyć usługi badawcze oraz dokonywać transferu wiedzy 
i  technologii do  gospodarki; uczestniczyć w  sprawowaniu 
opieki medycznej w zakresie i formach określonych w prze-
pisach o działalności leczniczej; prowadzić domy studenc-
kie i stołówki studenckie; być organem założycielskim szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych na podstawie odręb-
nych przepisów; prowadzić wydawnictwo na zasadach okre-
ślonych w  regulaminie ustalonym przez Rektora.

Uczelnia może prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, 
instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynaro-
dowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. Zasady 
współpracy określa umowa zawarta w  formie pisemnej.



Regulamin organiza -
cyjny określa w  szczególności 
wykaz jednostek organizacyj-
nych Uczelni, w  tym ich nazwy, 
zadania i  zakres działania.

Rektor tworzy, przekształca 
i  likwiduje wydział oraz instytut po 
zasięgnięciu opinii Senatu.

Zadaniem wydziału jest prowadze-
nie działalności dydaktycznej w ramach 
co najmniej dwóch kierunków studiów.

Wydział może prowadzić działalność 
naukowo-badawczą.

Wydziałem kieruje dziekan.
W ramach wydziału funkcjonują zakłady.
Podstawowym zadaniem zakładu jest pro-

wadzenie działalności dydaktycznej.
Kierownikiem zakładu może być nauczy-

ciel akademicki zatrudniony w  pełnym wymia-
rze czasu pracy, posiadający co najmniej sto-
pień doktora, dla którego Uczelnia jest podstawo-
wym miejscem pracy.

Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dzie-
kana tworzy, przekształca i  likwiduje zakład.

Kierownika zakładu powołuje i  odwołuje Rektor 
na wniosek dziekana lub z własnej Inicjatywy. Dziekan 
występując do Rektora o powołanie kierownika zakładu, 
przedkłada jednocześnie zakres jego obowiązków.

Instytut jest jednostką ogólnouczelnianą, która realizuje 
zadania określone w regulaminie organizacyjnym, w szcze-
gólności instytut może wspomagać transfer technologii i wie-
dzy, w  tym komercjalizację wyników badań naukowych 
i  prac rozwojowych, a  przez to wspomagać działalność 
badawczo - dydaktyczną Uczelni.

Instytut działa na podstawie regulaminu organizacyjnego 
instytutu zatwierdzonego przez Senat.

W instytucie działa rada nadzorująca, którą powołuje 
Rektor.

Instytutem kieruje dyrektor, którego powołuje i  odwo-
łuje Rektor.

Dyrektor instytutu jest powoływany przez Rektora po 
zasięgnięciu opinii Senatu spośród kandydatów przedsta-
wionych przez radę nadzorującą instytutu.

Dyrektorem instytutu może być osoba, która spełnia 
wymagania określone poniżej.
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Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z orga-

nem nadającym uprawnienie do  wykonywania zawodu, 
organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne 
w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, 
organem samorządu zawodowego, organizacją gospodar-
czą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy określa 
umowa zawarta w  formie pisemnej.

Uczelnia może współdziałać z uczelniami akademickimi, 
w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących pod-
noszenia jakości kształcenia, rozwoju naukowego nauczy-
cieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwen-
tów oraz wspierania Uczelni wysoko kwalifikowaną kadrą.

Uczelnia może przystępować do krajowych i międzyna-
rodowych organizacji zrzeszających uczelnie.

Senat, w drodze uchwały, podejmuje decyzję w sprawie 
członkostwa w organizacjach, o  których mowa powyżej.

Pracownicy Uczelni oraz studenci stanowią wspólnotę 
Uczelni.

Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Studenci w  Uczelni tworzą Samorząd Studencki, który 
działa przez swoje organy, określone w regulaminie Samo-
rządu Studenckiego i  jest ich wyłącznym reprezentantem.

W Uczelni mogą działać, na  zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, organizacje zrzeszające pracow-
ników, studentów i  absolwentów Uczelni.

Senat może nadawać tytuł doktora honoris causa.
Tytuł, o którym mowa można przyznawać: osobom o wybit-

nych osiągnięciach; osobom, które uzyskały uznanie spo-
łeczne w  wymiarze międzynarodowym lub krajowym; oso-
bom, których działalność wywarła znaczący wpływ na  ist-
nienie i rozwój systemu wyższego szkolnictwa zawodowego.

Z inicjatywą nadania tytułu doktora honoris causa wystę-
puje Rektor.

Rektor konsultuje z  kandydatem przyjęcie proponowa-
nej godności. Po wyrażeniu zgody kandydat składa nastę-
pujące dokumenty: życiorys zawodowy; wykaz osiągnięć.

Wszelkie sprawy związane z  toczącym się postępowa-
niem traktowane są jako poufne.

Rektor powołuje promotora i dwóch recenzentów, w tym 
jednego spoza społeczności Uczelni.

Promotor, po zapoznaniu się z  recenzjami, przygo-
towuje uzasadnienie wniosku o  nadanie kandydatowi 
tytułu doktora honoris causa.

Rektor przedkłada Senatowi wniosek o nadanie kan-
dydatowi tytułu doktora honoris causa. Uchwała podej-
mowana jest w  głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów.

Szczegółowy tryb nadawania tytułu doktora 
honoris causa określa regulamin uchwalony przez 
Senat.

Senat Uczelni może przyznać:,,Laur Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa’’; „Zasłu-
żony dla Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa”.

Zasady nadawania wyróżnień, o  któ-
rych mowa w  ust. 1, określa regulamin 
uchwalony przez Senat.

Jednostkami organizacyjnymi Uczelni 
są wydziały oraz instytuty.



W ramach instytutu mogą funkcjonować centra, których 
zadania określa Rektor. 

Organami kolegialnymi Uczelni są Rada Uczelni i Senat.
Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor.
Do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy: opiniowa-

nie projektu strategii Uczelni oraz sprawozdania z jej reali-
zacji; opiniowanie projektu Statutu; monitorowanie gospo-
darki finansowej Uczelni, w  tym: opiniowanie planu rze-
czowo - finansowego; zatwierdzanie sprawozdania z wyko-
nania planu rzeczowo - finansowego; zatwierdzanie spra-
wozdania finansowego; monitorowanie zarządzania Uczel-
nią; wskazywanie kandydatów na  Rektora, po zaopinio-
waniu przez Senat; składnie wniosku do  ministra właści-
wego do  spraw szkolnictwa wyższego o  ustalenie wyna-
grodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora; 
przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego; wyrażenie 
zgody na  obniżenie Rektorowi rocznego wymiaru zajęć 
dydaktycznych; wyrażanie zgody na  wykonywanie dodat-
kowego zajęcia zarobkowego przez Rektora; dokonywanie 
wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie 
finansowe Uczelni; uchwalanie i  przedkładanie ministrowi 
właściwemu ds. szkolnictwa wyższego programu napraw-
czego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania planu rze-
czowo - finansowego; podejmowanie uchwał w  sprawach 
przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Uczelni 
lub ½ członków Rady Uczelni.

Czynności z  zakresu prawa pracy w  stosunku 
do  Rektora wykonuje przewodniczący Rady Uczelni. 

Członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem 
Uczelni i  działają na  jej rzecz. 

Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawoz-
danie ze swojej działalności w terminie do końca 
stycznia roku następnego.

W skład Rady Uczelni wchodzą: osoby 
będące pracownikami Uczelni, powoływane 
przez Senat – w  liczbie 3; osoby spoza 
wspólnoty Uczelni, powoływane przez Senat 
– w liczbie 3; przewodniczący Samorządu 
Studenckiego.

Przewodniczącym Rady Uczelni jest 
osoba pochodząca spoza wspólnoty 
Uczelni, wybrana przez Senat. Rada 
Uczelni wybiera spośród swoich człon-
ków zastępcę przewodniczącego.

Członkiem Rady Uczelni może 
być osoba, która: ma pełną zdol-
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ność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicz-
nych; 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 orga-
nach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w  nich służby 
ani nie współpracowała z  tymi organami; ma wykształce-
nie wyższe – w przypadku członków Rady Uczelni wybie-
ranych przez Senat; nie ukończyła 67. roku życia do dnia 
rozpoczęcia kadencji.

Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni przez 
nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z peł-
nieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem 
w  radzie innej uczelni oraz z zatrudnieniem w administra-
cji publicznej.

Uchwały Rady Uczelni, z wyjątkiem uchwał w sprawach 
personalnych, podejmowane są w  głosowaniu jawnym.

Uchwały Rady Uczelni są jawne.
Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większością 

głosów na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy 
statutowej liczby członków. 

Członkom Rady Uczelni powołanym przez Senat przy-
sługuje miesięczne wynagrodzenie w  wysokości ustalonej 
przez Senat.

Rektor kieruje działalnością Uczelni i  reprezentuje ją 
na  zewnątrz oraz jest przełożonym wszystkich pracowni-
ków i  studentów.

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach doty-
czących Uczelni, z  wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez 
Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni.

Do zadań Rektora należy w szczególności: zarządzanie 
oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Uczelni; przy-
gotowywanie projektu Statutu oraz projektu strategii Uczelni; 
składanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; powo-
ływanie i odwoływanie osób do pełnienia funkcji kierowni-
czych w Uczelni oraz określanie zakresu ich zadań, a także 
powoływanie i odwoływanie prodziekanów i zastępcy kanc-
lerza; nadawanie regulaminu organizacyjnego Uczelni; pro-
wadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności 
z  zakresu prawa pracy; prowadzenie gospodarki finanso-
wej Uczelni oraz podejmowanie decyzji dotyczących mie-
nia i gospodarki Uczelni, w tym zbycia lub obciążania mie-
nia do wartości określonej w Ustawie; realizacja programu 
naprawczego na zasadach określonych w Ustawie, w  tym 
składanie Radzie Uczelni sprawozdania z  jego realizacji, 
co najmniej raz na pół roku; tworzenie studiów na określo-
nym kierunku, poziomie i profilu oraz specjalności; podejmo-
wanie decyzji w sprawie uruchamiania studiów podyplomo-
wych oraz innych form kształcenia; ustalanie, po zasięgnię-
ciu opinii Senatu, związków zawodowych i Samorządu Stu-
denckiego, kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny 
okresowej poszczególnych grup nauczycieli akademickich 
i rodzajów stanowisk; ustalanie zasad dokonywania oceny 
nauczycieli akademickich przez studentów, w zakresie wypeł-
niania przez nich obowiązków związanych z kształceniem; 
wdrożenie i doskonalenie uczelnianego systemu zapewnie-
nia jakości kształcenia; podejmowanie decyzji w  zakresie 
przystąpienia Uczelni do spółki, spółdzielni lub innej orga-
nizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, 
za zgodą Senatu, z  zastrzeżeniem spółki, o  której mowa 



zaproszone przez przewodni-
czącego Senatu.

Kadencja Senatu trwa 4 lata 
i  rozpoczyna się w dniu 1 wrze-
śnia roku wyborów.

Ta sama osoba może być człon-
kiem Senatu przez nie więcej niż 
dwie następujące po sobie kadencje.

Do zadań Senatu należy: uchwa-
lanie Statutu; uchwalanie regulaminu 
studiów; uchwalanie strategii Uczelni; 
zatwierdzanie sprawozdania z  realiza-
cji strategii – co najmniej raz na kadencję 
Rektora; powoływanie i odwoływanie człon-
ków Rady Uczelni; ustalanie wysokości wyna-
grodzenia członków Rady Uczelni; przepro-
wadzanie oceny funkcjonowania Uczelni; opi-
niowanie kandydatów na  Rektora; nadawanie 
tytułu doktora honoris causa; formułowanie reko-
mendacji dla Rady Uczelni i  Rektora w  zakresie 
wykonywanych przez nich zadań; ustalanie warun-
ków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji na  studia i  na kształcenie specjalistyczne; 
ustalanie programów studiów, studiów podyplomo-
wych i  kształcenia specjalistycznego, w  tym przypisy-
wanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do  kwali-
fikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomo-
wych; określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia 
się; wskazywanie kandydatów do  instytucji przedstawiciel-
skich środowiska szkolnictwa wyższego i  nauki; zatwier-
dzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów; opiniowanie 
kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych nauczycieli 
akademickich; wyrażanie zgody na utworzenie spółki celo-
wej oraz zgody w  przypadkach, o  których mowa powy-
żej; uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autor-
skimi, prawami pokrewnymi i  prawami własności przemy-
słowej oraz zasad komercjalizacji; uchwalanie regulaminu 
korzystania z  infrastruktury badawczej; wyrażanie opinii 
w  sprawach zlecanych zadań przez ministrów; podejmo-
wanie uchwał w  sprawach przedłożonych przez Rektora 
lub 1/5 członków Senatu.

Posiedzenia zwyczajne Rady Uczelni/Senatu zwołują 
przewodniczący tych organów, co najmniej raz na 3 mie-
siące.

Zawiadomienia o  terminie i  miejscu posiedzenia Rady 
Uczelni/Senatu wysyłane są za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej do wszystkich członków tych organów. Do zawia-
domienia o  zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek 
posiedzenia wraz z  projektami uchwał oraz innymi nie-
zbędnymi materiałami. Zawiadomienie wysyła się co naj-
mniej na  5 dni przed terminem posiedzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodni-
czący Rady Uczelni/Senatu mogą zwołać posiedzenie bez 
zachowania wymagań określonych powyżej. 

W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady 
Uczelni, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczą-
cego.

W przypadku nieobecności przewodniczącego Senatu 
jego obowiązki przejmuje prorektor wskazany w zarządze-
niu. Udział w posiedzeniach Rady Uczelni/Senatu jest obo-
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w  Ustawie; dbanie o  utrzymanie porządku i  bezpieczeń-
stwa na terenie Uczelni; zapewnienie bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy i  kształcenia.

Rektor odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do kompetencji Rektora należy ponadto: tworzenie sta-
łych lub doraźnych komisji; powoływanie i  odwoływanie 
pełnomocników; powoływanie i  odwoływanie rzeczników 
dyscyplinarnych; działanie na  rzecz zapewnienia właści-
wych warunków funkcjonowania Uczelni; dbanie o  zaspo-
kojenie potrzeb socjalno - bytowych studentów, w  tym przy-
znawanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób nie-
pełnosprawnych, stypendium rektora i zapomóg; decydowa-
nie w  sprawach współpracy Uczelni z  instytucjami nauko-
wymi, oświatowymi i  gospodarczymi w  kraju i  za gra-
nicą; wydawanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania 
Uczelni; ustalanie dni wolnych od pracy dla pracowników 
Uczelni; wdrażanie uchwał Senatu i Rady Uczelni; określe-
nie warunków i  trybu kierowania przez Uczelnię za gra-
nicę jej pracowników i  studentów; rozwiązywanie, w  dro-
dze decyzji administracyjnej, uczelnianej organizacji stu-

denckiej, która rażąco i/lub uporczywie narusza przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, Statut Uczelni, regu-
lamin studiów lub regulamin tej organizacji.

Rektor może upoważniać imiennie pracowników Uczelni 
do podejmowania określonych czynności lub do  składa-
nia oświadczeń woli w  ustalonym zakresie.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez 
Rektora jego obowiązki przejmuje wskazany prorektor.

Gremium opiniodawczo - doradczym Rektora jest 
Kolegium Rektorskie, w skład którego wchodzą pro-
rektorzy, dziekani, kanclerz, jego zastępca i  kwe-
stor.

W skład Senatu wchodzą: Rektor jako prze-
wodniczący; 9 przedstawicieli nauczycieli aka-
demickich posiadających co najmniej stopień 
doktora; 3 przedstawicieli nauczycieli akade-
mickich nieposiadających stopnia doktora; 
2 pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi; 4 przedstawicieli studentów.

W posiedzeniach Senatu z  głosem 
doradczym uczestniczą przedstawiciel 
każdego związku zawodowego dzia-
łającego w  Uczelni oraz inne osoby 
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wiązkowy. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności członka 
Rady Uczelni/Senatu powodują utratę mandatu. Wakujący 
mandat powinien być obsadzony w ciągu miesiąca od dnia 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Rada Uczelni/Senat podejmują uchwały na  posiedze-
niach w  obecności co najmniej połowy statutowej liczby 
członków.

Posiedzenia są protokołowane.
Nadzwyczajne posiedzenia Rady Uczelni/Senatu zwo-

łują przewodniczący tych organów z  własnej inicjatywy 
lub na  wniosek co najmniej: 1/5 statutowej liczby człon-
ków Senatu; 1/2 statutowej liczby członków Rady Uczelni.

Dodatkowo, w  przypadku Rady Uczelni z  wnioskiem, 
o  którym mowa może wystąpić Rektor.

Wniosek powinien określać przedmiot posiedzenia. Posie-
dzenie powinno być zwołane w terminie do 3 dni od zgło-
szenia wniosku.

Rada Uczelni/Senat mogą podejmować uchwały w  try-
bie obiegowo - pisemnym.

Członkowie Rady Uczelni/Senatu mogą podejmować 
uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych 
– telefon, poczta elektroniczna).

Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w nastę-
pujący sposób: osoba wyznaczona przez przewodniczą-
cego Rady Uczelni/Senatu przekazuje członkom tych orga-
nów projekty uchwał i uzyskuje zgodę na udział w ich pod-
jęciu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
miewania się na  odległość. Po uzyskaniu zgody członko-
wie organów głosują w trybie określonym w zdaniu pierw-
szym, w  ciągu 30 min, licząc od  momentu przedstawie-
nia danemu członkowi organu projektu uchwał. Nieodda-
nie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne 
z wstrzymaniem się od głosu; uchwałę uważa się za pod-
jętą, w przypadku gdy za jej przyjęciem głosowała co naj-
mniej połowa statutowej liczby członków Rady Uczelni/
Senatu; za datę podjęcia uchwały uważa się datę głoso-
wania; z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie 
sporządza się protokół, który zatwierdzony będzie przez 
głosujących członków Rady Uczelni/Senatu na  najbliż-
szym posiedzeniu.

Podejmowanie uchwał w trybie obiegowo - pisemnym 
stosuje się w   przypadkach, gdy sprawa jest niecier-
piąca zwłoki i  nie jest konieczne głosowanie tajne.

Rektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Uczelni/
Senatu sprzecznej z  przepisami prawa lub Statu-
tem. Zawieszając wykonanie uchwały, Rektor wska-
zuje zakres naruszenia oraz formułuje wniosek co 
do  dalszego postępowania. Jeżeli organ, który 
podjął uchwałę nie ustosunkuje się do wniosku 
Rektora w  terminie 30 dni od  jego skierowa-
nia, zawieszona uchwała traci moc.

Rektor może uchylić zarządzania i decy-
zje podjęte przez osoby pełniące w Uczelni 
funkcje kierownicze, jeżeli są sprzeczne 
z przepisami prawa, przepisami wewnętrz-
nymi Uczelni lub jeżeli naruszają ważny 
interes Uczelni.

W Uczelni prowadzone są rejestry 
wydawanych aktów wewnętrznych.

Treści uchwał Rady Uczelni/
Senatu oraz zarządzeń umieszczane są 

na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Pracownicy i studenci Uczelni mają prawo wglądu do pro-

tokołu z  obrad Rady Uczelni/Senatu.
Funkcje kierownicze w Uczelni pełnią: prorektorzy; dzie-

kani; kanclerz.
Na funkcję kierowniczą można powołać osobę, która: 

ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni 
praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyro-
kiem 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.

Rektor przed powołaniem lub odwołaniem osób do peł-
nienia funkcji kierowniczej, może zasięgnąć opinii Senatu.

Powołanie na funkcję kierowniczą wygasa w przypadku 
śmierci, rozwiązania stosunku pracy, rezygnacji, niezłożenia 
oświadczenia lustracyjnego, informacji lustracyjnej, upływu 
okresu powołania lub zaprzestania spełniania wymagań 
określonych w  ustawie lub Statucie.

Powołanie na  funkcje kierownicze następuje na  czas 
określony bądź nieokreślony. Rektor w każdym czasie może 
odwołać z  funkcji kierowniczej.

Powołanie nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu kodeksu 
pracy.

Rektor kieruje Uczelnią za pomocą prorektorów. 
Powołanie prorektora ds. studenckich wymaga uzgodnie-

nia jego kandydatury z  Samorządem Studenckim. Nieza-
jęcie stanowiska przez Samorząd w  terminie 7 dni robo-
czych, uważa się za wyrażenie zgody. 

Prorektorem może być osoba, która posiada co najmniej 
stopień doktora. 

Prorektor nie może jednocześnie pełnić innych funkcji 
kierowniczych.

Prorektor nie może pełnić funkcji organu jednoosobo-
wego, lub być członkiem organu kolegialnego w  innej 
uczelni.

Zakres zadań prorektorów określa Rektor. 
Dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowników 

wydziału i  studentów.
Rektor powołuje i odwołuje dziekanów spośród nauczy-

cieli akademickich zatrudnionych na wydziale. 
Dziekanem może zostać osoba, która ma co najmniej 

stopień naukowy doktora.



Do zadań Komisji należy 
w  szczególności: ustalanie ter-
minarza czynności wyborczych; 
ustalanie wzoru kart wyborczych; 
organizowanie i przeprowadzanie 
zebrań wyborczych; przeprowadza-
nie wyborów Rektora; przeprowadza-
nie wyborów członków Senatu i Uczel-
nianego Kolegium Elektorów; stwierdza-
nie dokonania wyboru członków Senatu 
i Uczelnianego Kolegium Elektorów; poda-
nie wyników wyborów do publicznej wia-
domości; rozstrzyganie wątpliwości zwią-
zanych z przebiegiem wyborów; 9) rozpa-
trywanie protestów wyborczych; stwierdza-
nie nieważności wyborów w  przypadku nie-
prawidłowego ich przebiegu; zabezpieczenie 
dokumentacji wyborów.

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów 
wchodzi 18 osób przedstawiciele nauczycieli aka-
demickich – w  liczbie 9; przedstawiciele pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi 
– w liczbie 5; przedstawiciele studentów – w liczbie 4.

Wyboru do Kolegium dokonuje się w pierwszym kwar-
tale ostatniego roku kadencji Rektora.

Członkiem Kolegium może być osoba, która: 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 bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w  nich 
służby ani nie współpracowała z  tymi organami; nie ukoń-
czyła 67. roku życia do  dnia rozpoczęcia kadencji.

Wyboru elektorów dokonuje się zgodnie z zapisem Sta-
tutu.

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 głoso-
waniu kolejno największą liczbę głosów do  wyczerpania 
liczby mandatów dla danej grupy pracowników.
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Statut Collegium witelona… cd. ze str. 43
Dziekan kieruje wydziałem przy współudziale prodzie-

kana/ów.
Decyzję w sprawie liczby prodziekanów podejmuje Rek-

tor na wniosek dziekana.
Propozycję zakresu obowiązków dla prodziekana okre-

śla dziekan i  przedstawia Rektorowi.
Rektor powołuje i  odwołuje prodziekana na  wniosek 

dziekana.
Dziekan jest odpowiedzialny za funkcjonowanie wydziału, 

w szczególności za: działalność dydaktyczną; jakość kształ-
cenia; politykę kadrową; realizację praktyk zawodowych; 
funkcjonowanie kół naukowych. 

Do zadań dziekana należy ponadto: opracowanie i reali-
zacja strategii rozwoju wydziału; planowanie obciążenia 
nauczycieli akademickich oraz dokonywanie ich rozlicze-
nia; ustalanie szczegółowego harmonogramu zajęć dydak-
tycznych w  roku akademickim; realizowanie kompetencji 
wynikających z  regulaminu studiów; wydawanie zaświad-
czeń dla studentów; przedkładanie Rektorowi wniosków 
w  przedmiocie utworzenia i  likwidacji kierunków studiów, 
studiów podyplomowych i  innych form kształcenia oraz 
kształcenia specjalistycznego; utrzymywanie więzi z  oto-
czeniem społeczno - gospodarczym; współpraca z Samorzą-
dem Studenckim.

Kanclerza powołuje Rektor.
Kanclerz kieruje administracją i  gospodarką Uczelni 

w  zakresie określonym w  statucie i  regulaminie organiza-
cyjnym.

Do zadań kanclerza należy w szczególności: podejmo-
wanie decyzji dotyczących mienia Uczelni w zakresie zwy-
kłego zarządu, określonego w upoważnieniu, z wyłączeniem 
spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych 
organów; reprezentowanie Uczelni na  zewnątrz w  zakre-
sie upoważnienia udzielonego przez Rektora; budżetowa-
nie i controlling; realizowanie innych zadań powierzonych 
przez Rektora.

Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi oraz jest upoważ-
niony do  nawiązywania, zmieniania i  rozwiązywania sto-
sunku pracy z  tymi pracownikami.

Kanclerz może wydawać zarządzenia dotyczące czyn-
ności zastrzeżonych do  jego kompetencji.

Nadzór nad działalnością kanclerza sprawuje Rektor.
Kanclerz może wystąpić do  Rektora o  powołanie 

zastępcy kanclerza przedkładając jednocześnie zakres 
jego obowiązków.

Uczelniana Komisja Wyborcza powoływana jest 
przez Rektora w  pierwszym kwartale ostatniego 
roku kadencji Senatu.

W skład Komisji wchodzi 5 osób: przedsta-
wiciele nauczycieli akademickich – w  liczbie 
3; przedstawiciel pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi; przedstawiciel 
studentów.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja 
wybiera przewodniczącego, wiceprzewod-
niczącego i  sekretarza.

Komisja działa do  czasu ukonstytu-
owania się nowej Komisji.
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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 stu-
denckiego 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, wiceprze-
wodniczącego i sekretarza. Prawo zgłaszania kandydatów 
na funkcje wymienione w zdaniu pierwszym przysługuje każ-
demu elektorowi. Odwołanie z funkcji może nastąpić w przy-
padku przegłosowania wniosku o  odwołanie większością 
co najmniej 3/4 członków statutowego składu Kolegium.

Kolejne posiedzenia Kolegium zwołuje jego przewod-
niczący.

Kadencja elektorów trwa do ukonstytuowania się nowego 
Kolegium.

W przypadku wygaśnięcia mandatu elektora, przewod-
niczący Kolegium składa wniosek do  przewodniczącego 
Komisji o  przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczą-
cego Kolegium, posiedzenie zwołuje przewodniczący 
Komisji.

Wyboru przedstawicieli pracowników Uczelni 
do  Senatu i  Kolegium dokonuje się w  przypadku: 
nauczycieli akademickich na zebraniach odpowied-
nich grup; pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi na  zebraniu tej grupy.

Wybory, o  których mowa dokonuje się 
poprzez „system urn”, który polega na  odda-
niu głosu przez osobę do  tego uprawnioną 
w miejscu i czasie określonym przez Komisję.

Zebrania zwoływane są przez Komisję.
Dla ważności wyborów konieczny jest 

udział co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. W przypadku niespełnie-
nia tego warunku zarządza się drugi ter-
min w tym samym dniu, przy czym dla 
ważności wyborów wystarcza udział 
1/4 uprawnionych do  głosowania.

Głos oddany jest ważny, jeżeli 

liczba nieskreślonych kandydatów, umieszczonych na  kar-
cie 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 niedo-
widzących, słabowidzących, z niepełnosprawnością manu-
alną, głosowanie odbywa się poprzez ustne przekazanie 
swojego wyboru pracownikowi Biura Wsparcia Osób z Nie-
pełnosprawnością lub innej wskazanej przez niego osobie, 
która w  imieniu osoby z  niepełnosprawnością zaznacza 
wybór na  karcie do  głosowania. Pracownik Biura Wspar-
cia Osób z Niepełnosprawnością lub inna wskazana osoba 
są zobowiązane do  zachowania tajemnicy.

Wybory Rektora, Kolegium i Senatu odbywają się w ter-
minach ustalonych przez Komisję, jednak nie później niż 
do  31 marca w  przypadku Kolegium i  31 maja w  przy-
padku 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 stycz-

nia roku następującego po roku, w  którym rozpoczęła się 
kadencja Senatu.

Kadencja Rektora i Senatu rozpoczyna się w dniu 1 wrze-
śnia w  roku wyborów, a  kończy się w  dniu 31 sierpnia 
w  roku, w  którym upływa kadencja.

Kandydatów na członków Rady Uczelni, Rektor zgłasza 
na  piśmie przewodniczącemu Komisji.

Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która speł-
nia warunki określone powyżej. 

Kandydat na  członka Rady Uczelni składa dokumenty 
przewodniczącemu Komisji, który weryfikuje je pod wzglę-
dem formalnoprawnym.

Senat powołuje 6 członków Rady Uczelni – 3 spośród 
wspólnoty Uczelni i 3 spoza wspólnoty Uczelni oraz doko-
nuje wyboru przewodniczącego Rady Uczelni.

Rada Uczelni powołana zostaje przez Senat w  głoso-
waniu tajnym bezwzględną większością głosów, w  obec-
ności co najmniej połowy składu Senatu. 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 prze-
wodniczącego Samorządu Studenckiego przed końcem 
kadencji Rady Uczelni jego członkostwo wygasa. Nowy 
przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się człon-
kiem 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 nowego członka na  okres 
do końca kadencji. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania 
do  przewodniczącego Samorządu Studenckiego.

Kolejne zapisy Statutu Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa przedstawimy w  kolejnym wydaniu „Kwadransa 
Akademickiego”.
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wieści
z Ku aZS

20 stycznia 2021 – posiedzenie Zarządu KU 
AZS PWSZ im. Witelona w  Legnicy. 

23 stycznia 2021 – Dolnośląska Liga Między-
uczelniana w  Futsalu Mężczyzn we Wrocławiu. 
Drużyna AZS PWSZ im. Witelona w  Legnicy 
w  składzie: Oskar Aleksiejew, Dawid Duda, 
Mariusz Hermaszczuk, Kacper Jędraszczyk, Szy-
mon Legedź, Dariusz Lewandowski, Patryk Lewicki, 
Łukasz Rudnicki, Natan Sieroń, Jakub Wołoszyn, 
Michał Wozowczyk, Maciej Wójtów zajęła piąte 
miejsce.

17 lutego 2021 – Posiedzenie Zarządu KU AZS 
PWSZ im. Witelona w  Legnicy. 

14 marca 2021 – Dolnośląska Liga Między-
uczelniana w  Piłce Siatkowej Kobiet we Wrocła-
wiu. Drużyna AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy 
w składzie: Jagoda Appel, Dorota Chmielowska, 
Nikola Ginda, Weronika Jurczyk, Aleksandra Kach-
nowicz, Katarzyna Kielańska, Paulina Łata, Maja 
Nagórna, Martyna Rataj, Wiktoria Wolniczek 
zajęła szóste miejsce.

19 kwietnia 2021 – Wirtualna Akademia Lide-
rów AZS. Cykl szkoleniowy adresowany głów-
nie do  liderów Klubów Uczelnianych AZS oraz 

KRONIKA AZS – 2021
osób zaangażowanych 
w  działania organizacyjne 
naszego stowarzyszenia.

29 kwietnia 2021 – Posie-
dzenie Zarządu KU AZS PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Rezygna-
cja z funkcji Prezesa dra Andrzeja 
Wnuka.

16 maja 2021 – Drużyna AZS 
PWSZ im. Witelona w Legnicy w piłce 
ręcznej kobiet wywalczyła awans 
do  Finału Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w Piłce Ręcznej. Drużyna AZS PWSZ 
im. Witelona w Legnicy w składzie: Wikto-
ria Jaroniewska, Wiktoria Kocińska, Kamila 
Kolanowska, Daria Miłek, Marta Murawska, 
Adrianna Pacyna, Klaudia Piróg, Agata Tracz 
(Kapitan) zajęła szóste miejsce.

23 maja 2021 – Dolnośląska Liga Między-
uczelniana w  Siatkówce Plażowej we Wrocła-
wiu. Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy Dorota Chmielow-
ska i  Wiktoria Wolniczek zajęły indywidualnie 
trzynaste miejsce. Drużynowo Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Witelona w  Legnicy 
zajęła szóste miejsce.
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5 czerwca 2021 – w  roku 2001 na  Uczelni 
powstał Klub Uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego. 

19 czerwca 2021 – VI edycja Turnieju Gruszka 
CUP w Legnicy, którego współorganizatorem jest 
Klub Uczelniany AZS.

24 czerwca 2021 – Jubileusz 20-lecia Klubu 
AZS PWSZ im. Witelona w  Legnicy. Uroczyste 
spotkanie odbyło się na  Ranczu u  Kaczora.

3 września 2021 – Klub Uczelniany AZS Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy otrzymał prawo do organizacji w roku 
2022 Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcz-
nej Kobiet – Półfinał B. 

20 września 2021 – Posiedzenie Zarządu KU 
AZS PWSZ im. Witelona w  Legnicy.

21 października 2021 – Gala Sportu Akade-
mickiego 2021 w  Gdańsku. Politechnika Gdań-
ska po raz kolejny wygrała cykl Akademickich 
Mistrzostw Polski. W całym sezonie sklasyfikowano 
123 uczelnie wyższe z całej Polski, a wśród nich 
na 94. miejscu Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową im. Witelona w  Legnicy. W  typie uczelni: 
wyższe szkoły zawodowe zajęliśmy 12. miejsce 
na  siedemnaście PWSZ. Pierwszą trójkę wywal-
czyli: 1. PWSZ Tarnów, 2. PWSZ Nysa i  3. 
PWSZ Leszno.

8 listopada 2021 – Dolnośląskie Podsu-
mowanie Sportowego Roku Akademickiego 
2020/2021. PWSZ im. Witelona w Legnicy 
zajęła 9. miejsce.

3 grudnia 2021 – Posiedzenie Zarządu 
KU AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy.

12 grudnia 2021 – Dolnośląska 
Liga Międzyuczelniana w  Futsalu 
mężczyzn we Wrocławiu. Drużyna 
AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy 
w  składzie: Miłosz Boryczka, 
Dariusz Lewandowski, Marcel 
Wolski, Michał Wozowczyk 
(kapitan), Tomasz Chochołek 

(bram- karz) zajęła siódme miejsce. 
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Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy 
Instytut Badawczy opublikował dane dotyczące 
poziomu zaszczepienia przeciwko COVID -19 wśród 
studentów i  pracowników polskich uczelni.

Analiza wskazuje, że najwięcej zaszczepio-
nych znajduje się w  gronie pracowników – z  jed-
nym zastrzeżeniem: to ci, którzy są ujęci w systemie 
POL - on (nauczyciele akademiccy, inne osoby prowa-
dzące zajęcia oraz realizujący działalność badaw-
czą). W  tej grupie zaszczepiło się już 89%, w  tym 
88,4% jest po dwóch dawkach. Odsetek zaszczepio-
nych studentów wynosi z  kolei 71%, w  tym w pełni 
69,5%.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa osiągnęła 
bardzo dobry wynik. W  pełni zaszczepionych pra-
cowników jest 191 osób na 214, co stanowi 89,30%. 
Z kolei na 2528 studentów zaszczepionych w pełni 
jest 1552 co daje 61,40%. W przedstawionych sta-
tystykach ujęte są tylko te osoby, które posiadają nr 
PESEL i  szczepiły się w  Polsce. 

Najlepszy wynik u doktorantów osiągnięto na Uni-
wersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 

Collegium Witelona wśród najlepiej 
zaszczepionych uczelni

w Poznaniu. Ta sama uczelnia może się także pochwa-
lić wysokim odsetkiem zaszczepionych studentów. 
UMP od  samego początku akcji aktywnie zachęcał 
do  szczepień przeciw COVID -19.

Wśród uczelni publicznych dominują uniwersytety 
medyczne, z  których cztery (Gdańsk, Poznań, Wro-
cław, Katowice) znalazły się w  czołówce w  każdej 
z  grup akademickiej wspólnoty. Oprócz nich jesz-
cze tylko łódzka Filmówka osiągnęła podobny wynik.
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Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest organizacją 
studencką, zajmującą się od 20 lat sportem akademickim 
na Uczelni. Istniejemy od 2001 roku.

Nasz Klub powstał z potrzeby i inicjatywy samych stu-
dentów, jako organizacja zrzeszająca środowiska akade-
mickie, stawiająca sobie za główny cel upowszechnia-
nie sportu, kultury fizycznej i  turystyki oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej i  polepszanie stanu zdrowia spo-
łeczności akademickiej.

Nasi studenci wielokrotnie zdobywali medale Akade-
mickich Mistrzostw Polski. Ostatnie sukcesy to wyczyn stu-
denta Sebastiana Sądeja, który czterokrotnie z rzędu zdo-
bywał medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w trój-
boju siłowym (brązowy – 2017, dwukrotnie złoty – 2018 
i  2019 oraz srebrny w 2020 roku).

W swojej dwudziestoletniej historii Klub Uczelniany AZS 
był ośmiokrotnie organizatorem zawodów rangi Akade-
mickich Mistrzostw Polski w takich dyscyplinach jak: futsal 
mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet 
i  piłka siatkowa mężczyzn. Ponadto w  roku 2014 był 
współorganizatorem X Akademickich Mistrzostw Świata 

Dołącz do AZS!
w Łucznictwie. Dla lokalnego środowiska Klub organizował 
Sztafetowe Biegi Uliczne PWSZ, Legnicki Test Coopera, 
a  obecnie co roku realizuje najnowszy projekt – Turniej 
Gruszka CUP.

Akademicki Związek Sportowy zaprasza do  członko-
stwa oraz na treningi przygotowujące do cyklu zawodów 
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej oraz Akademickich 
Mistrzostw Polski. Systematyczne zajęcia w  ramach AZS 
odbywają się w takich sekcjach jak: futsal mężczyzn, piłka 
siatkowa kobiet, piłka ręczna kobiet czy też strzelectwo.

Zapraszamy wszystkich chętnych do  działania. Aby 
do  nas dołączyć w Twoich żyłach nie musi płynąć spor-
towa krew. Wystarczy, że czujesz ducha sportu, jesteś 
pozytywną osobą, otwartą na pracę z ludźmi i nowe kon-
takty. Będziesz miał szansę dołączyć do dynamicznie roz-
wijającego się zespołu. Z  nami nie ma nudy. Gwaran-
tujemy niezapomniane chwile łączące naukę i  zabawę. 
Tutaj rządzi: 

ATMOSFERA! ZABAWA! SPORT!

Więcej na temat działalności Akademickiego Związku 
Sportowego na Uczelni dowiesz się z oficjalnego profilu 
na Facebooku – AZS Collegium Witelona www.facebook.
com/azscollegiumwitelona 

Przypominamy, że legitymację AZS wyrabiamy lub prze-
dłużamy wyłącznie on-line. Formularz potrzebny do prze-
dłużenia legitymacji znajdziecie na  stronie: https://pla-
neta.azs.pl/formularz/zgloszenie-czlonkostwa 

Klub Uczelniany
Akademicki Związek Sportowy

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

tel. +48 692152451
Mail: collegium.witelona@azs.pl
FB: fb.com/azscollegiumwitelona




