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Walentynki 2022

Walentynki (lub Dzień Zakochanych), obchodzone 
14 lutego, na stałe weszły do polskiego kalendarza i są nie-
zwykle popularne wśród młodzieży. Walentynki stały się 
dniem miłosnych, czułych i  słodkich rytuałów, z  których 
najważniejszy to wysyłanie lub wręczanie ozdobnych kar-
tek z miłosnymi wyznaniami. 

Pomimo pandemii również pracownicy naszej Uczelni 
obchodzili to święto. 14 lutego wszystkim pracownikom 
przekazano małe niespodzianki – imbryki do herbaty z fili-
żanką oraz krawaty. Wręczanie upominków odbywało się 
z  zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego spowodowa-
nego pandemią COVID  - 19.
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co 
za nami

1 lutego – Ośrodek szkolenia i  egzaminowania maszy-
nistów oraz kandydatów na  maszynistów przy Collegium 
Witelona gościł uczniów z  Niepublicznego Technikum 
im.  72  Pułku Piechoty w  Radomiu, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach.

4  – 5 lutego – Wydział Nauk Społecznych i  Humani-
stycznych Collegium Witelona gościł przedstawicieli Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, którzy wizytowali studia 
pierwszego i  drugiego stopnia na  kierunku Bezpieczeń-
stwo wewnętrzne.

4  – 6 lutego – odbyło się wyjazdowe szkolenie kadry 
kierowniczej Collegium Witelona Uczelni Państwowej.

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

7 lutego – rozpoczęła się sesja poprawkowa dla studen-
tów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych.

13 lutego – zakończyła się sesja poprawkowa dla studen-
tów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych naszej Uczelni.

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

14 lutego  – pomimo pandemii pracownicy naszej Uczelni 
obchodzili Walentynki. Pracownikom przekazano małe nie-
spodzianki – imbryki do  herbaty z  filiżanką oraz kra-
waty. Wręczanie upominków odbywało się z  zachowa-
niem ścisłego reżimu sanitarnego spowodowanego pande-
mią COVID - 19.

16 lutego – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zain-
augurowała 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 - Widowisko-
wym Collegium Witelona Lions Club Silesia Legnica 
zorganizował koncert charytatywny, którego gościem 
był Mariusz Szczygieł i  zespół Huraban.

18 lutego – rozpoczęły się zajęcia dydak-
tyczne na  studiach niestacjonarnych w  ramach 
semestru letniego.

28 lutego – zakończyło się przyjmowa-
nie wniosków o  przyjęcie do  piątej edycji 
programu „Legia Akademicka”. 
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co przed nami
3 marca – na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicz-

nych odbędzie się „Seminarium przemysłowe”. Tym razem 
będziemy gościć przedstawicieli Mercedes - Benz Manufac-
turing Poland w  Jaworze.

8 marca – odbędzie się Turniej o Puchar Witelona „Zin-
tegrowane umiejętności praktyczne” w kategorii ekonomicz-
nej. Celem turnieju jest promowania rozwoju umiejętności 
praktycznych uczniów w edukacji formalnej i nieformalnej. 
Uczestnikami turnieju są reprezentacje szkół ponadpodsta-
wowych z Dolnego Śląska.

9 marca – odbędzie się Turniej o Puchar Witelona „Zin-
tegrowane umiejętności praktyczne” w  kategorii technicz-
nej. Celem turnieju jest promowania rozwoju umiejętności 
praktycznych uczniów w edukacji formalnej i nieformalnej. 
Uczestnikami turnieju są reprezentacje szkół ponadpodsta-
wowych z Dolnego Śląska.

18 marca – mija termin składania wniosków przez stu-
dentów na wyjazd na 2 - miesięczną praktykę zagraniczną 
w roku akademickim 2021/2022 w ramach programu Era-
smus+ i  PO WER.

18 marca – mija termin składania wniosków przez stu-
dentów na wyjazd na studia w semestrze zimowym i / lub let-
nim za granicę w roku akademickim 2021/2022 w ramach 
programu Erasmus+ i  PO WER. 
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Jak już informowaliśmy Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa zajęła drugie miejsce w ple-
biscycie edukacyjnym „Uczelnia Roku”, prowadzo-
nym przez „Gazetę Wrocławską”. Wszyscy laure-
aci zostali opisani w  specjalnym dodatku poświę-
conym plebiscytowi. Naszą Uczelnię przedstawiono 
pt. „Tu jest akademicki Oskar”. Cały tekst zamiesz-
czamy obok. 

W kategorii „Nauczyciel Akademicki Roku” nasz 
dydaktyk – dr hab. inż. Marcin Liberacki, prof. 
Uczelni, zajął ostatecznie 4. miejsce z  wynikiem 
603 głosów. Jego sylwetka także znalazła się we 
wspomnianym dodatku w  artykule pt. „Ze Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego na  uczelnię”. 

Głosować można było do 17 grudnia na stronie 
internetowej „Gazety Wrocławskiej”. Celem plebi-
scytu było nagrodzenie uczelni, dla których poza 
aspektem edukacyjnym ważne są także kwestie 
organizacyjne oraz jakość komunikacji i obsługi ofe-
rowana przez szkołę wyższą. Plebiscyt chciał też 
uhonorować najbardziej charyzmatycznych i  kre-
atywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko dosko-
nale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejęt-
ność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem 
i  sympatią studentów.

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

Na podium w plebiscycie 
„Gazety Wrocławskiej”
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XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne, organizowane 
przez Collegium Witelona Uczelnię Państwową, rozpoczęły 
się! W tym roku najważniejsze w regionie targi edukacyjne 
odbędą się w  formule on - line. Będzie można je odwie-
dzać wirtualnie do  połowy kwietnia na  stronie: www.lpe.
collegiumwitelona.pl.

Legnickie Prezentacje Edukacyjne ruszyły w  sieci 
16  lutego 2022  r. Ze względu na  bezpieczeństwo pan-
demiczne oferty szkół średnich, uczelni wyższych i  insty-
tucji związanych z  edukacją w  regionie będą w  tym roku 
dostępne wyłącznie w  formule on - line. Za to potrwają 
aż  dwa miesiące  –  do  połowy kwietnia.

Ideą targów edukacyjnych – tradycyjnie organizowanych 
przez Collegium Witelona Uczelnię Państwową – jest przybli-
żenie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz dorosłym, dostępnej w  regionie oferty edukacyjnej 
i możliwości rozwoju osobistego. To także świetna okolicz-
ność, by zapoznać się z  zasadami rekrutacji do  poszcze-
gólnych placówek i  instytucji kształcenia.

Co ważne: wejście na  stronę targów jest bezpłatne. 
Adres platformy: www.lpe.collegiumwitelona.pl.

Collegium Witelona zaprasza wszystkich, którzy stoją 
przed wyborem zawodowej drogi. Poza ofertą szkół na stro-
nie targów znajdziecie też m.in. pomocne w podjęciu decy-
zji o zawodowej przyszłości wykłady i prelekcje, które przy-
gotowali dla Was świetni wykładowcy i  dydaktycy Colle-
gium Witelona. 

Wszystkie treści na platformie XIII Legnickich Prezentacji 
Edukacyjnych zostały przygotowane tak, aby móc je pobrać 
na  swój komputer lub urządzenie mobilne.

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

Ruszyły największe w regionie 
targi edukacyjne
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Lista uczestników 
XIII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

Szkoły średnie:
•	 Technikum Akademickie w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego 

w  Legnicy
•	 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

Miedź Legnica
•	 Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich 

w  Legnicy – Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
•	 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w  Legnicy
•	 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza 

w  Legnicy
•	 VII Liceum Ogólnokształcące w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4  

im. Bohdana Ihora Antonycza w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego 

w  Legnicy
•	 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w  Legnicy
•	 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w  Legnicy
•	 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiań-

skiego w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

im. Henryka Pobożnego w  Legnicy
•	 Szkoła Pascal w  Legnicy
•	 Europejskie Liceum Ogólnokształcące w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Samochodowych w  Legnicy
•	 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w  Legnicy
•	 Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
•	 TEB Edukacja w  Legnicy
•	 Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

Uczelnie wyższe:
•	 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w  Legnicy
•	 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
•	 Uczelnia Jana Wyżykowskiego w  Polkowicach
•	 Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
•	 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
•	 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i  Trans-

portu we Wrocławiu
•	 Akademickie Centrum Kompetencji Collegium Witelona 

Uczelni Państwowej w  Legnicy

Instytucje z  regionu:
•	 Ochotniczy Hufiec Pracy w  Legnicy
•	 Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej 

i  Doskonalenia Nauczycieli w  Legnicy
•	 Cech Rzemiosł Różnych w  Legnicy
•	 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Infor-

macji i  Planowania Kariery
•	 Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES
•	 Ośrodek Szkolenia Maszynistów i  Kandydatów 

na Maszynistów w  Legnicy
•	 Biuro Karier Collegium Witelona Uczelni Państwowej
•	 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Edyta Golisz
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W Collegium Witelona Uczelni Państwowej odbyło się uro-
czyste wręczenie dyplomów absolwentom, którzy ukończyli 
pierwszą w  historii legnickiej uczelni edycję prestiżowych 
studiów MBA (Executive Master of Business Administration).

Dyplomy otrzymało 21 absolwentów: menedżerów, przed-
siębiorców, samorządowców, przedstawicieli administracji. 

–  To grupa wyjątkowych, ambitnych, spełniających się 
zawodowo osób, które dzięki studiom MBA w  Collegium 
Witelona zyskały dodatkowe narzędzia, dzięki którym będą 
mogły jeszcze lepiej rozwijać swoje zawodowe kompeten-
cje – mówi Radosław Mróz, dziennikarz telewizyjny, który 
był jednym z wykładowców MBA legnickiej uczelni. Uczył 
słuchaczy autoprezentacji, wystąpień medialnych, technik 
perswazji.

Nowe, ważne spojrzenie
Dzięki nowoczesnym technologiom, umożliwiającym pro-

wadzenie zajęć w formule on - line, legnicka Witelonka pozy-
skała do  kadry wykładowców MBA najlepszych w  kraju 
specjalistów – praktyków, którzy przekazywali studentom 
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim wynika-
jące z  ich własnych doświadczeń, często unikatowe umie-
jętności. Dzięki temu, studenci MBA legnickiej uczelni zdo-
byli bezcenną wiedzę, m.in. z zarządzania, mediów, mar-
ketingu, negocjacji, networkingu, prawa, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, kompetencji menedżerskich, rachunkowości.

 –  Legnica może być dumna, że to właśnie uczelnia wyż-
sza z naszego miasta oferuje studia na tak wysokim pozio-
mie, dające menedżerom szanse na podwyższenie zawodo-
wych kwalifikacji i zdobycie tytułu MBA. Studia były wyma-
gające, ale przede wszystkim inspirujące. Wieńczący je 
wykład świetnego aktora Rafała Mohra, który wprowadził 
nas w dodatkowe obszary wiedzy o mediach, był przysło-

Pierwsze dyplomy MBA 
w Witelonce
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wiową „wisienką na torcie” – powiedziała podczas uroczy-
ści wręczania dyplomów Ewa Szczecińska - Zielińska, absol-
wentka studiów MBA w Collegium Witelona, na  co dzień 
ekspert ds. wizerunku i  dyrektor PR w  Urzędzie Miasta 
Legnicy. Wręczając kwiaty władzom Collegium Witelona, 
przekazała również podziękowania od Prezydenta miasta.

 –  Studia były dla mnie bardzo ciekawą przygodą. Ugrun-
towały i  dopełniły moją wiedzę z  zakresu zarządzania. 
Ale przede wszystkim dały mi nowe spojrzenie na  wiele 
zawodowych aspektów, do których przez lata pracy tak się 
przyzwyczaiłam, że  przestałam je dostrzegać. Dzięki stu-
diom MBA w Collegium Witelona zauważam wiele spraw 
na  nowo. To ważne i  potrzebne doświadczenie – mówiła 
Iwona Ciechanowska, absolwentka MBA, pracująca na co 
dzień w jednej z dużych firm na terenie Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Biznes i  futbol to jedno
Uroczystość zakończenia pierwszych w  historii legnic-

kiej uczelni studiów MBA poprowadził dr Karol Rusin – Pro-
rektor ds. Rozwoju Collegium Witelona. W ramach prze-
słania na  „nową drogę” przybliżył absolwentom postać 
Colina Kaepernicka. Ten świetny zawodnik amerykańskiego 
futbolu postanowił w  2016  r. wykonać gest sprzeciwu 
wobec dyskryminacji rasowej i brutalności policji w swoim 
kraju. Przed jedną z  ważnych rozgrywek ligi NFL ukląkł 
na ziemi podczas hymnu USA. Powiedział: „Nie będę stał 
na  baczność na  cześć kraju, który gnębi ludzi czarnoskó-
rych i innego koloru. Tu chodzi o coś więcej niż futbol. Był-
bym samolubny, gdybym odwracał od  tego oczy. Na uli-
cach leżą ciała, morderstwa uchodzą na  sucho i  morder-
com jeszcze się za to płaci”. Jednak przywiązani do  tra-
dycji i  symboli narodowych Amerykanie zamiast wesprzeć 
sportowca masowo się od niego odwrócili. Podobnie postą-
piły najważniejsze w USA drużyny futbolowe. Colin Kaeper-
nic zderzył się ze społecznym ostracyzmem. Ten genialny 
i kochany wcześniej przez Amerykanów sportowiec niemal 
z  dnia na  dzień pozostał bez pracy i  środków do  życia. 
Na szczęście jeden z  najpotężniejszych w  świecie pro-
ducentów sportowej odzieży, firma NIKE, doceniła jego 
postawę i  zatrudniła Kaepernica do  jednej ze swoich naj-
ważniejszych kampanii reklamowych. Dzięki temu futboli-
sta mógł wrócić na  szczyt.

– Prawdziwy lider musi być uczciwy i wierzyć w nawet 
najśmielsze marzenia i wizje. Uczciwy wobec siebie, swo-
jego zespołu. Kierujący się wartościami, etyką. Tylko wów-
czas pociągnie za sobą zespół – mówił do  absolwentów 
studiów MBA dr Karol Rusin.

Złota myśl papieża

Na zakończenie dodał, że  bardzo ważna podczas 
pracy jest dla menedżera także umiejętność przyznania się 
do  błędu. Przytoczył również słowa papieża Franciszka: 

–  Życzę Wam, żebyście jako przywódcy, nigdy nie zapa-
dli na przywódczą chorobę Alzheimera. Przenosząc te słowa 
papieża Franciszka na biznesowy grunt, życzę wam, aby-
ście nigdy nie zapomnieli o  tym, jaka była Wasza droga 
na  szczyt, skąd przyszliście, a  także co jest naprawdę 
ważne w waszej zawodowej drodze – podsumował dr Rusin.

Edyta Golisz
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące zagrało razem 
z  Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! W tym roku 
w Legnicy zebraliśmy łącznie ponad 230 tys. zł, a aukcje 
internetowe wciąż trwają.

Szkoła, działająca w  Sztabie WOŚP ZHP21 Legnica, 
zorganizowała m.in. grochówkę z  kuchni polowej, anima-
cje dla dzieci, „Bazarek WOŚP” czy grę miejską „Śladami 
Iwana”. Uczniowie pomagali także w  przygotowaniu pro-
gramu artystycznego na  scenie.

 –  Podczas gry „Śladami Iwana” wyruszyliśmy w poszuki-
wania za zagubionym w naszym mieście rosyjskim naukow-
cem. Po drodze wypełnialiśmy różne zadania, m.in. w szla-
checkiej Akademii Rycerskiej, dawnym opactwie cyster-
skim (dziś Muzeum Miedzi), Starym Ratuszu, Galerii Pia-
stów czy  średniowiecznym Kościele Mariackim. Po dro-
dze spotykaliśmy wiele ciekawych postaci z  przeszłości, 
m.in. księżną Jadwigę, której musieliśmy pomóc odnaleźć 
skrytą w  murach gotyckiego kościoła głowę syna – Hen-
ryka II – mówią uczniowie Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego.

Gra miejska „Śladami Iwana” koncentrowała się 
na  losach rosyjskiego profesora Iwana Iwanowycza, który 
wynalazł wehikuł czasu i przeniósł się do Legnicy. To wła-
śnie w Muzeum zaczynała się gra miejska „Śladami Iwana” 
i  tam można było obejrzeć film wprowadzający w  akcję 
i  zdobyć pierwszą wskazówkę.

Uczniowie ALO dziękują za pomoc na  każdym etapie 
pracy oraz gratulują organizacji imprezy sztabowi WOŚP 
ZHP21 Legnica.

ALO grało razem z WOŚP!
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa kolejny raz 
została wybrana przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
do  organizacji V edycji programu „Edukacja wojskowa 
studentów w  ramach Legii Akademickiej”. 

Program składa się z  dwóch części: szkolenie teore-
tyczne realizowane w  trakcie studiów oraz szkolenie prak-
tyczne (uposażenie za 1 dzień ok. 117 zł), w czasie prze-
rwy semestralnej.

Część pierwsza – teoretyczna do  30 maja 2022  r. 
To dwa moduły zajęć po 15 godzin organizowane czasie 
semestru w blokach po 3 zajęcia z wykładowcami z uczelni 
lub instruktorami z  jednostek wojskowych w  formie wykła-
dów i pokazów oraz dodatkowo kurs samokształcenia stu-
dentów zamieszczony na  platformie e - learningowej.

Część druga – praktyczna od 4 lipca 2022  r.. To dwa 
kursy: podstawowy (trwa 21 dni) i podoficerski (trwa 21 dni), 
przeprowadzane na  terenie jednostek wojskowych w  trak-
cie akademickich wakacji, które można zrealizować w jed-
nym roku lub oddzielnie.

Za każdy dzień kursu uposażenie wynosi ok 117 zł.
W ramach programu „Legia Akademicka” można zre-

alizować praktykę studencką (dokładna informacja u opie-
kuna praktyk).

Odbycie i  zaliczenie części teoretycznej na  Uczelni, 
umożliwia złożenie do  komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wnio-
sku o  powołanie w  trybie ochotniczym do  odbycia ćwi-
czeń wojskowych.

Moduł szkolenia podstawowego kończy się egzaminem 
i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzy-
skaniem statusu szeregowego rezerwy.

Modułu szkolenia podoficerskiego kończy się egzami-
nem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status pod-
oficera rezerwy.

Oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to naj-
częstsza praktyka), ale można też do modułu podoficer-
skiego przystąpić w  innym roku akademickim.

Po ukończeniu modułu podoficerskiego można odbyć 
dodatkowe szkolenie specjalistyczne, np. z  zakresu 
cyberbezpieczeństwa, żandarmerii wojskowej lub 
wojsk specjalnych.

Studenci, którzy ukończyli moduł podoficerski, 
mają możliwość naboru (w następnym roku aka-
demickim) do modułu oficerskiego. Trwa on 47 
dni szkoleniowych.

Do projektu „Legia Akademicka” w  Colle-
gium Witelona może przystąpić student: 
•	 studiów pierwszego stopnia, 
•	 studiów drugiego stopnia lub jed-
nolitych studiów magisterskich
•	 każdej uczelni publicznej i  niepu-
blicznej dowolnego roku studiów, który 
posiada obywatelstwo polskie.

Collegium Witelona w V edycji 
Legii Akademickiej
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza 
na  kurs doskonalący dla ratowników medycznych. Celem 
zajęć jest pogłębienie i  aktualizacja wiedzy oraz umiejęt-
ności z  zakresu medycyny ratunkowej i  organizacji sys-
temu ratownictwa medycznego niezbędnych do  wykony-
wania zawodu ratownika medycznego. Adresatami kursu 
są ratownicy medyczni.

Absolwent kursu zna zaburzenia prowadzące do powsta-
nia stanu zagrożenia życia i  zdrowia, ich przyczyny, 
mechanizm rozwoju i  objawy; zna metody oceny stanu 
pacjenta; zna zasady medycznych czynności ratunkowych, 
działań zabezpieczających, ewakuacyjnych, transportowych; 
zna zasady i skutki postępowania adekwatnego do rozpo-
znanego stanu klinicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego; zna podstawy far-
makologii ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowa-
nych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; zna pod-
stawy psychologiczne zachowań indywidualnych oraz rela-
cji z  rodziną, najbliższym otoczeniem i  społeczeństwem.

Kurs realizowany jest wymiarze 6 dni (48 godzin dydak-
tycznych). Opłata za kurs wynosi 750 zł.

Kandydaci ubiegający się o  przyjęcie na  kurs powinni 
złożyć:
•	 wypełniony formularz zgłoszenia (wzór na stronie inter-

netowej organizatora), wraz ze zgodą na  przetwarza-
nie danych osobowych,

•	 kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu 
ratownika medycznego,

•	 potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.
Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Wite-

lona Uczelni Państwowej, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, 
budynek D (lub przesłać pocztą z  dopiskiem „Kurs dosko-
nalący dla ratowników medycznych”).

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się 
minimalnej liczby uczestników.

Kurs doskonalący 
dla ratowników medycznych
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Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycznych Colle-
gium Witelona w  dniach 4 – 5 lutego gościł przedstawi-
cieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej, którzy wizytowali 
studia pierwszego i  drugiego stopnia na  kierunku Bezpie-
czeństwo wewnętrzne. 

W spotkaniach on - ine z  Komisją brała udział kadra 
dydaktyczna i administracyjna Wydziału, studenci kierunku 
Bezpieczeństwo wewnętrzne, przedstawiciele Rady Uczel-
nianej Samorządu Studenckiego, interesariusze zewnętrzni 
oraz władze Uczelni.

Studia na  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stop-
nia łączą w  sobie teoretyczną wiedzę i  praktyczne umie-
jętności, co pozwala na  kompleksowe zrozumienie zmie-
niających się zagrożeń współczesnego świata oraz kształ-
towanie związków przyczynowo-skutkowych współczesnego 
bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje wiedzę nie tylko 
z  nauk o  bezpieczeństwie i  obronności, ale także wiedzę 
z  pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psycho-
logia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy stosunki 
międzynarodowe. 

Bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia 
praktyczne, np. laboratorium kryminalistyczne, cyberbezpie-
czeństwa, zajęcia strzeleckie, obsługa dronów, ratownictwo 
medyczne czy uczestnictwo w  programie „Legii Akademic-
kiej”. W realizacji procesu kształcenia ważnym jego elemen-
tem jest zastosowanie nowoczesnych technologii i  aplikacji 
z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wirtualnej rzeczywistości.

Z kolei kształcenie na  kierunku Bezpieczeństwo wew-
nętrzne na  studiach magisterskich prowadzi do  zdobycia 
pogłębionej wiedzy nauk o bezpieczeństwie i  obronności, 
a także z zakresu prawa, administracji i nauk o zarządza-
niu. Pozwala to na wykorzystanie tej wiedzy w procesach 
kształtowania systemów bezpieczeństwa wewnętrznego. 

wydarzenia

PAKA 
o Bezpieczeństwie wewnętrznym

Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przed-
mioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycz-
nego. Bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia 
praktyczne, np. laboratorium kryminalistyczne, cyberbez-
pieczeństwa, zajęcia strzeleckie, obsługa dronów, ratow-
nictwo medyczne, czy uczestnictwo w  programie „Legii 
Akademickiej”. W realizacji procesu kształcenia ważnym 
jego elementem jest zastosowanie nowoczesnych technolo-
gii i  aplikacji z  zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wirtu-
alnej rzeczywistości.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętno-
ści sprawiające, że  absolwenci studiów pierwszego i  dru-
giego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Col-
legium Witelona staną się pożądanymi i  dobrze wykształ-
conymi profesjonalistami, którego zatrudnieniem będą zain-
teresowane jednostki samorządu terytorialnego, administra-
cja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko 
rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego. 
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Grecja, Hiszpania a  może Malta? Myślisz o  stu-
diach za granicą lub praktykach zawodowych? Chcesz 
poznać nową kulturę, podnieść swoje umiejętności 
językowe, zdobyć cenne doświadczenie? Witelonka 
zaprasza do skorzystania z oferty programu Erasmus+ 
i  PO WER. 

Studenci mogą wyjechać na studia semestralne lub 
roczne za granicę do uczelni w Austrii, Belgii, Bułga-
rii, Chorwacji, Czechach, na  Cyprze, Danii, Estonii, 
Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, 
Litwy, Łotwy, Lichtensteinie, Luksemburgu, Niemczech, 
Niderlandach, Norwegii, na Malcie, Portugalii, Serbii, 
Słowenii, Słowacji, Szwecji, Republice Macedonii Pół-
nocnej, Rumunii, Turcji, na Węgrzech czy Włoszech.

Ponadto Biuro Współpracy z  Zagranicą oferuje 
możliwość wyjazdu na dwumiesięczną praktykę zagra-
niczną. Na praktykę możesz wyjechać do krajów człon-
kowskich UE. Miejscem praktyki może być przedsiębior-
stwo, organizacja, instytucja szkoleniowa lub badaw-
cza w  krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna 

Oferta studiów i praktyk 
za granicą

być związana z  dziedziną, 
jaką się studiuje. W pewnych 
przypadkach będzie ona stano-
wiła integralną część programu 
studiów (praktyka obowiązkowa), 
w  innych – będzie dawała możli-
wość zdobycia dodatkowych kom-
petencji i umiejętności (praktyka nie-
obowiązkowa). Praktyka nie może być 
realizowana w  instytucjach Unii Euro-
pejskiej, instytucjach zarządzających 
programami Unii Europejskiej, placów-
kach dyplomatycznych ojczystego kraju 
studenta.

Wniosek o wyjazd należy złożyć do 18 
marca 2022  r. w  Sekcji ds. Współpracy 
z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro). 

Szczegóły na 
www.bw.pwsz.legnica.edu.pl
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oferta
edukacyjna

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oferuje studia 
na kierunku Położnictwo, który wyróżnia duża liczba zajęć 
praktycznych i  praktyk zawodowych.

W ich trakcie studenci będą się uczyć odbierania poro-
dów, opieki nad położnicą i noworodkiem. Zdobędą również 
wiedzę dotyczącą ginekologii, w tym ginekologii onkologicz-
nej, a w ramach zajęć z promocji zdrowia, aktywnie włą-
czą się w profilaktykę chorób nowotworowych wśród kobiet.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w  salach wykłado-
wych multimedialnych i w pracowniach umiejętności położ-
niczych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych 
w  warunkach symulowanych pod opieką doświadczonych 
nauczycieli akademickich.

Podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych stu-
denci doskonalą umiejętności praktyczne na salach porodo-
wych oraz w oddziałach szpitalnych: w oddziałach położ-
niczych, oddziałach ginekologicznych, oddziałach nowo-
rodkowych, położniczo - noworodkowych, oddziałach pato-
logii ciąży, ginekologii onkologicznej, oddziałach pedia-
trycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), a  także 
oddziałach internistycznych, chirurgicznych, intensywnej 
terapii, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, porad-
niach położniczo - ginekologicznych, poradniach laktacyjnych 
i  szkołach rodzenia.

Kształcenie kończy się egzaminem dyplomowym składają-
cym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy 
dyplomowej. Absolwent kierunku Położnictwo posiada wie-
dzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową 
wiedzę, umiejętności i  kompetencje z  zakresu położnictwa. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 30 maja do 2 sierpnia 2022  r.

Przyjmowanie dokumentów
od 30 maja do 2 sierpnia 2022  r.

Ogłoszenie listy przyjętych
5 sierpnia 2022  r.

Położnictwo w Collegium Witelona
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Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Col-
legium Witelona 26 stycznia odbyło się spotkanie z intere-
sariuszami zewnętrznymi. Spotkanie dotyczyło m.in. orga-
nizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Bez-
pieczeństwo wewnętrzne, których rozpoczęcie jest plano-
wane od  14 lutego br. Dzięki takiej współpracy nasi stu-
denci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności bez-
pośrednio od  praktyków związanych z  bezpieczeństwem 
wewnętrznym. 

W spotkaniu wzięli udział: Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych, Dyrektor Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w Legnicy, Szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego we Wrocławiu, Zastępca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w  Legnicy, Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Legnicy, Dyrektor Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy 
oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyj-
nego Komendy Miejskiej Policji w  Legnicy.

Studia na  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne łączą 
w  sobie teoretyczną wiedzę i  praktyczne umiejętności, 
co  pozwala na  kompleksowe zrozumienie zmieniających 
się zagrożeń współczesnego świata oraz kształtowanie 
związków przyczynowo - skutkowych współczesnego bez-
pieczeństwa.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętno-
ści sprawiające, że absolwent studiów na kierunku Bezpie-
czeństwo wewnętrzne w  Collegium Witelona Uczelni Pań-
stwowej stanie się pożądanym i dobrze wykształconym pro-
fesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jed-
nostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, 
służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sek-
tor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Partnerzy o praktykach 
zawodowych na kierunku 
Bezpieczeństwo wewnętrzne
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rozwój
i praktyka

Na Wydziale Nauk Technicznych i  Ekonomicznych 
w ramach przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka odbyły 
się obrony prac studenckich. Studenci prezentowali pomy-
sły na  założenie i  prowadzanie własnej firmy. 

– W tym roku bardzo pozytywnie zaskoczyło nas przy-
gotowanie studentów do  publicznej prezentacji projek-
tów – mówił dr inż. Daniel Medyński, Dziekan Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych. – Widać, że  zwra-
cają uwagę na  to, jak w  atrakcyjny sposób zaprezento-
wać swój pomysł. Coraz bardziej mają świadomość, że to 
też się liczy – dodaje dr inż. Daniel Medyński.

W komisji oceniającej projekty znaleźli się przed-
stawiciele otoczenia biznesowego Collegium Witelona, 
m.in. przedstawiciele Loży Dolnośląskiej Business Center 
Club oraz Naczelnej Organizacji Technicznej w  Legnicy. 
Życzymy sukcesów w  realizacji własnych przedsięwzięć 
biznesowych.

Studenci prezentowali 
swoje pomysły na biznes
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30. finał WOŚP w Legnicy był bogaty w wiele 
atrakcji. Ta charytatywna zbiórka spod znaku 
czerwonego serduszka skupiła wokół siebie ludzi, 
którzy swój czas i energię poświęcają dla dobra 
innych.

Studenci Collegium Witelona z  Koła Nauko-
wego Młodych Medyków również grali z Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Zarówno dzieci, 
jak i dorośli mogli praktycznie przećwiczyć czyn-
ności reanimacyjne. Była to też doskonała oka-
zja do  szerzenia wiedzy z  zakresu pierwszej 
pomocy.

Koło Naukowe 
Młodych Medyków grało z WOŚP

Koło Naukowe Mło-
dych Medyków działa przy 
Wydziale Nauk o  Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej i  jest 
dobrowolnym, samorządnym 
i trwałym zrzeszeniem studentów 
Collegium Witelona Uczelni Pań-
stwowwj. Koło zrzesza najbardziej 
aktywnych studentów Wydziału, któ-
rzy są zainteresowani pogłębianiem 
wiedzy i  pracą naukową w  zakre-
sie nauk medycznych, w  szczególno-
ści medycyny ratunkowej.
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Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa 
i  Lions Club Silesia 
Legnica 18 lutego 2022 
roku zorganizowali kon-
cert pn. „Spełniamy dzie-
cięce marzenia”.

Na koncert przybyli 
nie tylko członkowie 
Lions Club i  zaproszeni 
goście, ale też miesz-

kańcy Legnicy i  okolic. Wstęp był bowiem wolny, a  cel 
bardzo szlachetny. 

Gościem specjalnym koncertu był Marcin Szczygieł, pol-
ski dziennikarz, reportażysta, pisarz i wykładowca akade-
micki, który przedstawił show obrazkowe pt. „Kultura cze-
ska moja laska nebeska”. 

Zanim jednak pojawił się na scenie przed licznie zgro-
madzona publicznością, wystąpił zespół Huraban, legnicki 
zespół, który określa się jako „okołofolkowy”. Jako trio funk-
cjonuje od 2017 roku. Grupa jest laureatem wielu nagród 
na  festiwalach muzycznych. Koncertowała w  9 krajach 
Europy. Jej skład stanowią Hanna Włodarczyk – guitar, 
managment, composer; Michał Nienadowski – double bass, 
piano oraz Monika Zapaśnik – voice, percussions. 

Ich koncert był prawdziwą etniczna mieszanką muzyki 
i  stylów od  wpływów klezmerskich do  morny, coladeiry 
czy  fado. Przenikliwy głos wokalistki i  niebanalny dobór 
instrumentów bardzo spodobały się widzom.

Koncert dla dzieci
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do siebie, jaki charakteryzuje Czechów, jest często niezro-
zumiały dla nas – ich sąsiadów. Interesujące zdjęcia i  fra-
pujące opowieści przyjęte zostały owacyjnie.

W przerwach koncertu przeprowadzona została zbiórka 
środków finansowych na rzecz dzieci znajdujących się pod 
opieką Lions Club Silesia Legnica. Z aukcji i kwesty na konto 
Lionsów wpłynęło kilka tysięcy złotych. Cała kwota trafi 
do dzieci, które dla Lionsów są dobrem najwyższym. Usta-
wiona przy wejściu skarbonka szybko zapełniała się bank-
notami. Publiczność słuchająca występów chętnie wrzucała 
też pieniądze do  puszek wolontariuszy. 

Takie dobroczynne działania członkowie legnickich Lwów 
prowadzą od 21 lat. Przez ten czas zebrali dla potrzebu-
jących ok. 300 tys. zł.

Z pomocy legnickich Lionsów korzystają nie tylko uzdol-
nione dzieci z regionu, które mogą liczyć na specjalne sty-
pendia, ale też między innymi podopieczni Domu Dziecka 
w  Golance Dolnej, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w  Złotoryi, uczniowie Szkół Podstawowych nr 4 i  20 
w  Legnicy czy szkoły w  Proboszczowie. 

Równie ciepło przyjęto prezentację Mariusza Szczygła. 
Jego opowieść o kulturze czeskiej obfitowała niekiedy w szo-
kujące przykłady, ale skłaniała też do refleksji nad odmien-
nością postrzegania świata przez naszych południowych 
sąsiadów. Specyficzne poczucie humoru i ogromny dystans 
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zrealizowała 
film Witelon by Nigh. To reakcja na opinie studentów, któ-
rzy naukę w Witelonce chwalą, ale mają wątpliwości, czy 
Legnica „po godzinach” spełnia ich studenckie oczekiwania.

 –  Do realizacji filmu nakłoniły nas zdania studentów. 
Okazało się, że  młodzi ludzie są zadowoleni z  samej 
uczelni: jej poziomu kształcenia, zarówno teoretycznego, 
jak i  praktycznego, nowoczesnego wyposażenia, panują-
cej atmosfery czy warunków socjalnych, np. akademika. 
Niektórzy studenci nawet przenieśli się do Collegium Wite-
lona z innych, dużych ośrodków akademickich w kraju i nie 
żałują. Młodzi ludzie uczelnię wiec chwalą, natomiast, 
jak przyznali, mniej chętnie chwalą się miastem, w którym 
Witelonka działa i oferowanymi przez Legnicę atrakcjami. 
Przecież nie samą nauką studenci żyją – mówi dr Karol 
Rusin, Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona.

Dlatego uczelnia postanowiła zrealizować kilkuminu-
towy film, który prezentuje nie tylko walory Witelonki, ale 
też ofertę Legnicy „po godzinach”. Jak się okazuje – nie-
małą. Do studiowania w  Legnicy zachęca w  filmie sam 
Janusz Chabior, popularny aktor, wywodzący się właśnie 
z  tego miasta. 

Produkcja Witelon by Night, zrealizowana przez spe-
cjalistów z  dziedziny promocji legnickiej uczelni, została 
po raz pierwszy pokazana publicznie kilka dni temu, pod-
czas prezentacji dziennikarzom z  regionu nowego, nowo-
cześnie wyposażonego studia telewizyjnego, które ruszyło 
w Collegium Witelona. Spotkała się z dobrym przyjęciem.

Film można obejrzeć na  uczelnianym kanale YouTube.

Edyta Golisz

Nocne życie Witelona
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Za nami pierwsze szkolenia z zakresu technik 
autoprezentacji i wystąpień medialnych w nowo 
powstałym studiu telewizyjnym w Collegium Wite-
lona! Studenci Witelonki szkolili się pod okiem 
Radosława Mroza, znanego dziennikarza tele-
wizyjnego. 

Angelika Karasek, Przewodnicząca Rady Uczel-
nianej Samorządu Studenckiego, dzieli się z wra-
żeniami z zajęć:

– Szkolenie ma duży potencjał, prowadzący 
też był super. Tłumaczył nam, na  jakie elementy 
należy zwracać uwagę przed oraz w trakcie 
wystąpienia. Mieliśmy też okazję zobaczyć nasze 
uczelniane studio i jesteśmy pod jego ogromnym 
wrażeniem. 

Dziękujemy naszym studentom 
za rekomendacje!

studenci

Szkolenie z Radosławem Mrozem
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Członkowie Senatu i kadry kierowniczej Collegium Wite-
lona Uczelni Państwowej uczestniczyli w wyjazdowym szko-
leniu. Tradycyjnie najważniejszym zagadnieniem był budżet 
naszej Uczelni na 2022 rok, który podczas wideokonferen-
cji przedstawił Kwestor Uczelni mgr Andrzej Senko. Pod-
czas szkolenia przedstawiono kalkulację i analizę kosztów 
kształcenia studentów w  naszej Uczelni, którą zaprezento-
wała Kierownik Działu Organizacji i  Spraw Osobowych 
mgr Katarzyna Senko podczas rozmowy on - line.

Doktor Karol Rusin – Prorektor ds. Rozwoju przedstawił 
informacje na  temat działań związanych z  rebrandingiem 
naszej Uczelni. Następnie Kierownik Działu Badań, Projek-
tów i Współpracy mgr Marta Żołnierewicz omówiła możli-
wości pozyskiwania funduszy europejskich. Magister Aneta 
Liczko – kierownik Akademickiego Centrum Kompetencji przed-
stawiła informacje dotyczące oferty Centrum oraz propozy-
cje działań na 2022 rok. Dyrektor Biblioteki uczelnianej mgr 
inż. Agnieszka Koza zaprezentowała plany rozwojowe. W 
dalszej części obrad mgr Mirosław Szczypiorski – kierow-
nik Działu Rozwoju, Promocji i  Wydawnictw dokonał ana-
lizy ubiegłorocznej rekrutacji na  studia w  kraju i  w naszej 
Uczelni. Profesor dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz omówił 
działalność Wydawnictwa oraz przedstawił dane odnoszące 
się do  „Zeszytów Naukowych”. Magister inż. Józef Wąsik 

Szkolenie kadry kierowniczej
– Kierownik Działu Administra-
cyjno - Technicznego omówił reali-
zowane i  planowane inwestycje 
na  terenie kampusu.

Wszyscy uczestnicy szkolenia 
wzięli także udział w  prezentacji 
zasad udzielania pierwszej pomocy 
i  sami mogli przećwiczyć resuscyta-
cję na  fantomach.
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Przedstawiciele Yaskawa Polska oraz Prezes Spółki 
Artur Wojewoda 20 stycznia gościli w  Collegium Wite-
lona na „Seminarium przemysłowym” zorganizowanym przez 
Wydział Nauk Technicznych i  Ekonomicznych. 

Firma znajduje się w  światowej czołówce producentów 
robotów przemysłowych. Podczas wydarzenia zaprezento-
wano nowoczesne technologie stosowane m.in. w robotyce 
i  technice napędowej.

Yaskawa powstała ponad 100 lat temu w  Japonii jako 
producent silników elektrycznych, który przez lata wyrósł 
na  technologicznego lidera w  branży robotyki i  automa-
tyki przemysłowej. Firma może poszczycić się sprzedażą 
na poziomie 3,8 miliarda euro i zatrudnieniem na świecie 
14 500 wykwalifikowanych i  pełnych pasji pracowników.

Swoją obecność w regionie europejskim rozpoczęła już 
w latach 70 - tych, otwierając 23 oddziały i 8 fabryk zatrud-
niających blisko 2000 pracowników. To właśnie globalna 
obecność na  rynku azjatyckim, europejskim i  amerykań-
skim pozwoliła na  rozwój lokalnych rynków, dzięki czemu 
skrócone zostały czasy dostaw, zapewniając tym samym 
obsługę klienta na  najwyższym poziomie pod względem 
jakości i  innowacyjności.

Oficjalny oddział Yaskawa Polska sp. z  o.o. powstał 
w  2016 roku we Wrocławiu, choć roboty (znane pod 
marką MOTOMAN) działały na  naszym rodzimym rynku 
już dużo wcześniej.

Yaskawa Polska o innowacjach 
i nowych technologiach

W Polsce pierwsze roboty 
MOTOMAN pojawiły się w latach 
90 - tych., a niektóre pracują nawet 
do dziś, wciąż niezawodnie realizu-
jąc swoje zadania. Stałe zaintereso-
wanie robotami oraz potencjał roboty-
zacji w naszym kraju spowodowały uru-
chomienie oficjalnej sprzedaży i wspar-
cia technicznego. W 2012 r. odnotowali-
śmy obecność ponad 600 robotów i  sys-
temów zrobotyzowanych na  terenie Polski, 
a  w 2020  r. możemy pochwalić się ilo-
ścią ponad 1600 zainstalowanych urządzeń. 
Liczba ta stale rośnie.

W technice napędowej i automatyce wyroby 
firmy Yaskawa są obecne od  wielu lat w  róż-
nych maszynach i urządzeniach technologicznych. 
Każdego roku sprzedajemy blisko 10 tysięcy prze-
mienników częstotliwości i serwonapędów. Do klien-
tów firmy należą czołowi producenci maszyn w Pol-
sce oraz największe firmy w kraju jak Orlen, KGHM, 
KWB Bełchatów.

Produkty napędzają wiele znanych branż i przedsię-
biorstw, dzięki czemu marka staje się jedną z bardziej 
rozpoznawalnych w Polsce w zakresie robotyzacji i auto-
matyzacji. Jako firma globalna Yaskawa znajduje się rok-
rocznie od  5 lat w  zestawieniu 100 najbardziej innowa-
cyjnych firm na  świecie!
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Bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat oswa-
jać się z ideą pomagania i nabywać praktyczne umie-
jętności z zakresu pierwszej pomocy. Dlatego studenci 
Ratownictwa medycznego z Koła Młodych Medyków 
w Collegium Witelona wraz ze Stowarzyszeniem HDK 
„Maltański Legion” przeprowadzili szkolenie z pierw-
szej pomocy w  Przedszkolu nr 19 w  Legnicy.

Dzieci podczas zajęć z Pierwszej Pomocy pn. „Ratuj 
Misia” prowadziły m.in. resuscytację krążeniowo - odde-
chową na  fantomie. Dzięki temu mogły poczuć się 
jak mali ratownicy.

relacje

Studenci uczyli najmłodszych 
pierwszej pomocy



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

współpraca
zagraniczna

Witelonka powitała nową grupę studentów zagranicz-
nych, którzy wybrali naszą Uczelnię do  odbycia studiów 
w  ramach programu Erasmus+. Studenci na  semestr letni 
przyjechali do nas z Turcji, Włoch oraz Hiszpanii. W sumie 
28 osób. Podczas spotkania organizacyjnego, które odbyło 
się 14 lutego, przedstawiono studentom multimedialną pre-
zentację na temat Collegium Witelona i Legnicy, omówiono 
programy kształcenia oraz wręczono drobne upominki.

Natomiast 16 lutego dla studentów z programu Erasmus+ 
przygotowano wycieczkę po Legnicy. Studenci wraz z pra-
cownikami Biura Współpracy z  Zagranicą odwiedzili cie-
kawe miejsca w  naszym mieście – między innymi Rynek, 
rzeźbę Julka, katedrę pw. św. św. Piotra i  Pawła, kościół 
ewangelicko - augsburski pw. Marii Panny w  Legnicy, Mau-
zoleum Piastów. Był też czas na degustację pączków oraz 
robienie selfie.

Witamy nowych studentów 
programu Erasmus+



35kwadrans
a k a d e m i c k i



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

Studentki Koła Naukowe Młodych Medyków Sekcji Pie-
lęgniarskiej, działającego przy Wydziale Nauk o  Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej w Collegium Witelona, 11 lutego 
odwiedziły Przedszkole nr 3 w  Legnicy.

Studentki dzieliły się z  przedszkolakami swoją nabytą 
w  czasie studiów na  kierunku Pielęgniarstwo wiedzą teo-
retyczną oraz opowiadały o  pracy pielęgniarek w  dobie 
pandemii. 

Dzieci dowiedziały się miedzy innymi, jak należy 
dbać o  higienę oraz poznały historię pracy pielęgniarek. 
Na koniec nauczyły się, jak prawidłowo myć rączki i spraw-
dziły efekty pod lampą ultrafioletową.

Studentki Pielęgniarstwa 
o prawidłowym myciu rąk
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Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz 
Kandydatów na  Maszynistów przy Collegium Witelona 1 
lutego 2022 gościł uczniów z  Niepublicznego Technikum 
im. 72 Pułku Piechoty w  Radomiu, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przyjechali do naszego 
Ośrodka w  ramach wizyty studyjnej. Młodzież uczyła się 
prowadzenia lokomotywy 6Dg oraz zarządzania ruchem 
kolejowym za pośrednictwem symulatora SRK. 

W całym przedsięwzięciu pomagali studenci Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych z  kierunku Logistyka 
i  transport, którzy jednocześnie zasilają szeregi Studenc-
kiego Koła Naukowego Logistyki i Transportu w Collegium 
Witelona.

wieści
z oSm

Uczniowie z Radomia z wizytą 
w Ośrodku Szkolenia Maszynistów
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa może się 
pochwalić nowoczesnym studiem telewizyjnym! Studio 
zostało wyposażone w sprzęt do tworzenia wysokiej jako-
ści materiałów, m.in. wywiadów, wypowiedzi eksperc-
kich, wykładów, filmów promocyjnych czy instruktażo-
wych. W skład wyposażenia studia wchodzą profesjonalne 
kamery, prompter, mikrofony bezprzewodowe, lampy stu-
dyjne, greenscreen, steadicam, pozwalający m.in. reali-
zować ujęcia w  ruchu.

 –  Rosnące znaczenie nowych mediów w  dystrybucji 
przekazów telewizyjnych i  filmowych oraz pandemiczna 
rzeczywistość sprawiły, iż nagląca stała się potrzeba 
posiadania własnego zaplecza do  przygotowywania tre-
ści wideo, niezbędnych w  procesie kształcenia na  odle-
głość – mówi Prorektor ds. Rozwoju dr Karol Rusin. – Pra-
cujemy również na udostępnieniem studia do celów komer-
cyjnych oraz prowadzeniem szkoleń medialnych na zlece-
nie – dodaje dr  Karol Rusin.

Studio powstało w  budynku C Uczelni. Za nauczycie-
lami akademickimi oraz studentami są już pierwsze szko-
lenia z  technik autoprezentacji i  wystąpień medialnych. 
Szkolenia prowadził Radosław Mróz, znany dziennikarz 
telewizyjny. Jednym z  podstawowych celów jest tworze-
nie produkcji do  prowadzenia zajęć on - line. W przy-
szłości planujemy udostępnienie studia do  celów komer-
cyjnych. Powstałe produkcje można oglądać na uczelnia-
nym kanale na YouTube.

Witelonka uruchomiła 
studio telewizyjne!
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W przypadku gdy w  ponownym 
głosowaniu kandydat nie uzyskał 
wymaganej większości głosów, wybory 
Rektora przeprowadza się ponownie, 
wg zasad obowiązujących w niniejszym 
Statucie.

Rektorem Uczelni może być osoba posia-
dająca co najmniej stopień doktora oraz speł-
niająca poniższe warunki: ma pełną zdolność 
do czynności prawnych; korzysta z pełni praw 
publicznych; nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dys-
cyplinarną; 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; nie 
ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Przewodniczący Kolegium zawiadamia ministra wła-
ściwego ds. szkolnictwa wyższego o  wynikach wyborów 
Rektora.

Mandat członka organów kolegialnych oraz Kolegium 
wygasa przed upływem kadencji w  przypadku śmierci, 
utraty statusu pracownika, studenta, rezygnacji z  członko-
stwa, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego, niezłożenia 
informacji lustracyjnej lub zaprzestania spełniania wyma-
gań określonych w Ustawie lub Statucie.

Mandat członka Komisji wygasa przed upływem kaden-
cji w przypadku śmierci, utraty statusu pracownika, studenta, 
rezygnacji z  członkostwa.

Wygaśnięcie członkostwa w  Radzie Uczelni i  Senacie 
stwierdza przewodniczący Senatu.

W przypadku ustania członkostwa w  Radzie Uczelni, 
Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na  okres 
do końca kadencji, z zastrzeżeniem dotyczącym przewod-
niczącego samorządu studenckiego.

Wyboru członków Senatu dokonuje się zgodnie z zapi-
sem Statutu.

Kandydatów na  członków Senatu mogą zgłaszać pra-
cownicy Uczelni.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie. Wniosek 
musi zawierać zgodę osoby zgłaszanej na kandydowanie.

Członkami Senatu zostają wybrani kandydaci, którzy 
otrzymali w  głosowaniu kolejno największą liczbę głosów 
do  wyczerpania liczby mandatów dla danej grupy pra-
cowników. 

Przewodniczący Komisji pisemnie informuje o wynikach 
wyboru na  członka Senatu.

Przedstawiciele studentów wybierani są do Senatu, zgod-
nie z przepisami regulaminu Samorządu Studenckiego. Prze-
wodniczący Samorządu Studenckiego informuje Rektora 
o wyborze przedstawicieli studentów do  Senatu.

Kandydatów na Rektora zgłaszają pracownicy Uczelni, 
z wyłączeniem członków Rady Uczelni, do przewodniczą-

cego Komisji, który weryfikuje zgłoszenia pod względem 
formalnoprawnym.

Przewodniczący Komisji przekazuje zgłoszenie kan-
dydatów na  Rektora do  Senatu w  celu ich zaopinio-
wania.

Rada Uczelni wskazuje zaopiniowanych przez 
Senatu kandydatów na Rektora przewodniczącemu 
Kolegium nie później niż w  terminie 2 tygodni 
od  podjęcia uchwały przez Senat.

Do zgłoszenia dołącza się uchwałę Rady 
Uczelni, uchwałę Senatu oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie przesłanek określo-
nych powyżej. 

Na Rektora zostaje wybrany kandydat, 
który otrzymał bezwzględną większość gło-
sów. Jeżeli kandydat nie uzyskał wyma-
ganej większości, przeprowadza się 
ponowne głosowanie tego samego dnia.
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nowe
zasady

Statut Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej (część II)

Przed miesiącem rozpoczęliśmy prezentację najważniejszych zapisów 
Statutu Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Dziś proponujemy dalszą 
część tego dokumentu. 



Skład Senatu uzupełnia się w drodze wyborów uzupeł-
niających, do których stosuje się odpowiednio postanowie-
nia Statutu dotyczące wyborów.

Wybory uzupełniające do  Senatu przeprowadza się 
w  ciągu trzech miesięcy od  daty wygaśnięcia mandatu, 
w  tym samym trybie, co wybory właściwe.

Okres pełnienia mandatu przez studenta w Senacie oraz 
Kolegium trwa dwa lata, czyli od 1 września do 31 sierp-
nia roku kończącego okres dwuletni.

Mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji w przy-
padku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, rezygnacji, nie-
złożenia oświadczenia lustracyjnego, niezłożenia informa-
cji lustracyjnej lub zaprzestania spełniania wymagań okre-
ślonych w Ustawie lub Statucie.

Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza przewodni-
czący Kolegium.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, wybór 
nowego Rektora odbywa się w  trybie i na zasadach okre-
ślonych w  niniejszym Statucie.

Rektor może być odwołany przez Kolegium większo-
ścią co najmniej 3/4 głosów, w  obecności co najmniej 2/3 
jego statutowego składu w  trybie określonym w Ustawie. 

Wniosek o  odwołanie Rektora może być zgłoszony 
przez Senat większością co najmniej 1/2 głosów statuto-
wego składu albo przez Radę Uczelni.

W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, 
albo od  dnia odwołania Rektora do  dnia wyboru, obo-
wiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu, posiada-
jący co najmniej stopień doktora.

W Uczelni działa system biblioteczno - informacyjny, któ-
rego podstawę stanowi biblioteka. 

Zadaniem systemu biblioteczno - informacyjnego Uczelni 
jest gromadzenie, opracowanie i  udostępnienie zbiorów 
bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbęd-
nych do  realizacji procesu kształcenia. 

Biblioteka udostępnia zbiory na  miejscu w Czytelniach 
Naukowych i  Czytelni Czasopism oraz poprzez wypoży-
czalnię (na zewnątrz) i  systemy elektroniczne z  uwzględ-
nieniem niezbędnych potrzeb osób ze szczególnymi potrze-
bami, w  tym osób z  niepełnosprawnością.

W skład biblioteki wchodzą m in.: ośrodek informacji 
i  dokumentacji naukowej, wypożyczalnia, czytelnie oraz 
archiwum. Archiwum jest ogniwem państwowej sieci archi-
walnej.

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów i korzysta-
nia z usług biblioteki określa Regulamin udostępniania zbio-
rów Biblioteki Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno - infor-
macyjnego Uczelnia może przetwarzać następujące dane 
osobowe: imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona 
i  nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), numer tele-
fonu, adres e - mail, numer ewidencyjny PESEL, numer karty 
stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość oraz kraj wydania dokumentu – dla obcokrajowców, 
datę i miejsce urodzenia, numer oraz serię dokumentu toż-
samości, adres zamieszkania (stały/tymczasowy), nazwę 
uczelni/szkoły/zakładu pracy, numer legitymacji studenckiej/
uczniowskiej, numer albumu słuchacza, kierunek/wydział, 
rok studiów, datę rozpoczęcia i ukończenia studiów/opusz-
czenia uczelni, tryb studiów, status, ID – pole identyfika-
tora (numer karty) czytelnika, numer kodu kreskowego legi-
tymacji studenckiej/karty bibliotecznej oraz dane o  wyso-
kości opłat i  kaucji bibliotecznych w celu realizacji zadań 
biblioteki wynikających z  ustawy o  bibliotekach, jak rów-
nież dane wrażliwe osób z  niepełnosprawnością.

Biblioteką kieruje dyrektor.
Administracja Uczelni zapewnia warunki do  realizacji 

ustawowych i  statutowych zadań Uczelni, a  także uczest-
niczy w  zarządzaniu i  gospodarowaniu mieniem Uczelni.
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Administracja Uczelni zapewnia pracownikom wła-
ściwe warunki pracy, a  studentom możliwie najdogodniej-
sze warunki uczenia się.

Administracja Uczelni ze względu na  zakres działa-
nia dzieli się na: administrację centralną; jednostki organi-
zacyjne; komórki organizacyjne; stanowiska samodzielne.

Strukturę organizacyjną Uczelni, podział zadań w ramach 
tej struktury, jak też organizację oraz zasady działania 
administracji Uczelni, w tym zakres działania jej jednostek, 
obowiązki kierowników, pracowników samodzielnych, jak 
i  zasady podległości służbowej określa regulamin organi-
zacyjny.

Nadzór nad administracją Uczelni sprawuje kanclerz, 
w  ramach udzielonego upoważnienia.

Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa 
w szczególności: strukturę wewnętrzną Uczelni; zakres zadań 
osób pełniących funkcje kierownicze; zakres zadań poszcze-
gólnych jednostek funkcjonujących w Uczelni.

Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa mająt-
kowe.

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finan-
sową na podstawie planu rzeczowo - finansowego, zgod-
nie z  przepisami o  finansach publicznych i  rachun-
kowości.

Kwestor jest głównym księgowym Uczelni.
W Uczelni rokiem obrotowym jest rok kalen-

darzowy.
Uczelnia posiada fundusze: zasadniczy; sty-

pendialny; wsparcia osób z  niepełnosprawno-
ścią; przewidziane odrębnymi przepisami. 

Zysk netto Uczelni przeznacza się na  fun-
dusz zasadniczy.

Stratę netto Uczelni pokrywa się z  fun-
duszu zasadniczego.

Uczelnia może prowadzić działal-
ność gospodarczą wyodrębnioną orga-
nizacyjnie i  finansowo od  działalności 

polegającej na  wykonywaniu 
zadań, o których mowa w art. 
11 Ustawy, w zakresie i formach 
określonych w statucie, w  szcze-
gólności przez tworzenie spółek 
kapitałowych lub w  wyodrębnio-
nych jednostkach organizacyjnych 
Uczelni.

Uczelnia może prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, w  szczególności 
w zakresie usług i produkcji związanych 
z  działalnością Uczelni. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są two-
rzone, przekształcane i  likwidowane przez Rektora z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek kanclerza.

Powołanie spółki celowej wymaga zgody Senatu. 
Szczegółowe zasady organizacji i działalności podmio-

tów, o  których mowa w  tym tryb powoływania i  odwo-
ływania kierowników tych podmiotów, określa regulamin 
organizacyjny.

Wykonywanie przez Uczelnię zadań, o  których mowa 
oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej 
lub diagnostycznej, nie stanowi działalności gospodarczej 
w  rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w  zakre-
sie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozu-
mieniu przepisów o  rachunkowości, oraz dokonanie przez 
Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych skład-
ników do  korzystania innemu podmiotowi, na  okres dłuż-
szy niż 180 dni w  roku kalendarzowym, wymaga zgody 
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo 
wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 
kwotę 2  000  000 zł. Do wniosku o wyrażenie zgody dołą-
cza się zgodę Rady Uczelni.

Pracownikami Uczelni są: nauczyciele akademiccy; pra-
cownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
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Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pra-
cowników: dydaktycznych; badawczo - dydaktycznych.

Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Rektor albo 
upoważniona przez niego osoba.

Pracownikom Uczelni mogą być przyznawane nagrody, 
na  zasadach określonych w  regulaminie pracy i  regulami-
nie wynagradzania.

W Uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej 
podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: 
prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe; pozosta-
jącymi ze sobą w  stosunku pokrewieństwa, powinowac-
twa do  drugiego stopnia albo w  stosunku przysposobie-
nia, opieki lub kurateli. 

Przepisu tego nie stosuje się do  Rektora.
Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników dydak-

tycznych są zatrudniani na stanowiskach: profesora; profe-
sora uczelni; adiunkta; wykładowcy; asystenta; instruktora; 
instruktora wychowania fizycznego.

Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badaw-
czo - dydaktycznych są zatrudniani na  stanowiskach: profe-
sora; profesora uczelni; adiunkta.

Zasady i  wymogi zatrudnienia danej osoby na  stano-
wisku pracownika badawczo - dydaktycznego lub przeno-
szenia pracowników pomiędzy grupami, wynikają z  regu-
laminu działalności naukowo - badawczej, zwanego dalej 
„regulaminem DN”, ustalonego przez Rektora.

Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba 
posiadająca tytuł profesora.

Na stanowisku profesora w grupie pracowników badaw-
czo - dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiada-
jące tytuł profesora oraz spełniająca dodatkowe kryteria, 
zgodnie regulaminem DN.

Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona 
osoba posiadająca: co najmniej stopień doktora habi-
litowanego lub stopień doktora, zatrudniona w  uczelni 

na  podstawowym miejscu pracy, posiadająca znaczące 
osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe i  jednocześnie 
pełniąca funkcje kierownicze lub której powierzono obo-
wiązki organizacyjne na  rzecz uczelni, w  tym przypadku 
zatrudnienie na  stanowisku profesora uczelni następuje 
na  czas określony.

Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników 
badawczo - dydaktycznych może być zatrudniona osoba 
posiadająca stopień doktora habilitowanego lub doktora oraz 
znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, a ponadto 
spełniająca dodatkowe kryteria, zgodnie regulaminem DN.

Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba 
posiadająca co najmniej stopień doktora oraz co najmniej 5 
letni staż pracy, a także osiągnięcia dydaktyczne lub zawo-
dowe albo znaczące osiągnięcia organizacyjne na  rzecz 
uczelni.

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badaw-
czo - dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiada-
jąca co najmniej stopień doktora oraz co najmniej 5 letni 
staż pracy, a  także spełniająca dodatkowe kryteria, zgod-
nie z  regulaminem DN. 

Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba 
posiadająca stopień doktora.

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba 
posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 
mająca co najmniej 5 letni staż pracy, a  także osiągnię-
cia dydaktyczne lub zawodowe albo znaczące osiągnię-
cia organizacyjne na  rzecz Uczelni.

Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba 
posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera 
lub równorzędny.

Na stanowisku instruktora wychowania fizycznego może 
być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magi-
stra z wychowania fizycznego.
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rej miałoby nastąpić zatrudnie-
nie; inne wymagania stawiane 
kandydatowi, wykaz wymaga-
nych dokumentów; termin składa-
nia dokumentów; przewidywany 
termin rozstrzygnięcia konkursu. 

Komisję konkursową powołuje 
dziekan i  wyznacza jej przewodni-
czącego. 

W skład komisji konkursowej wcho-
dzą: dziekan wydziału, na  którym mia-
łoby nastąpić zatrudnienie pracownika 
oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące 
tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.

Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profe-
sora lub profesora uczelni, to co najmniej dwie 

osoby wchodzące w  skład komisji konkursowej reprezen-
tujące tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową i posia-
dające co najmniej stopień doktora.

Członkiem komisji nie może być osoba, która pozo-
staje wobec kandydata w  stosunku prawnym lub faktycz-
nym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej 
bezstronności.

Ujawnienie okoliczności, o których mowa w trakcie postę-
powania konkursowego stanowi podstawę do  wyłączenia 
takiej osoby ze składu komisji.

Komisja konkursowa, przeprowadzając ocenę kandydata, 
uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach 
konkursu oraz dorobek naukowy i dydaktyczny, a także pre-
dyspozycje kandydata do  pracy dydaktycznej.

Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs zwykłą więk-
szością głosów. 

Z postępowania sporządza się protokół.
Wynik konkursu, po jego rozstrzygnięciu, podaje się 

do publicznej wiadomości na stronach internetowych, o któ-
rych mowa w Ustawie, na  okres 30 dni.

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu z  powodu 
braku ofert spełniających wymogi określone w  ogłosze-
niu, postępowanie konkursowe może być przeprowadzone 
ponownie.

Uczelnia dopuszcza możliwość odwołania konkursu. 
W przypadku zatrudniania pracowników do  nowego 
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Decyzje w  sprawie zatrudnienia na  danym stanowisku 
lub awansu nauczyciela akademickiego podejmuje Rektor.

Decyzje o przenoszeniu pracowników pomiędzy grupami, 
o  których mowa podejmuje Rektor na wniosek Dziekana.

Nauczycielem akademickim może być osoba, która: 
posiada kwalifikacje określone w  Ustawie; posiada kwali-
fikacje określone odpowiednio w Statucie; nie została uka-
rana karą dyscyplinarną, o  której mowa w  Ustawie; speł-
nia wymagania, o  których mowa w Ustawie.

Nawiązanie stosunku pracy z  nauczycielem akademic-
kim następuje na  podstawie umowy o  pracę.

Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje 
i  rozwiązuje Rektor na  wniosek dziekana, albo z  własnej 
inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana.

Nawiązanie z  nauczycielem akademickim pierwszego 
stosunku pracy w  Uczelni, na  czas nieokreślony lub okre-

ślony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze przekraczają-
cym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Przepisu tego nie stosuje się w  przypadku zatrudnie-
nia nauczyciela akademickiego: skierowanego do  pracy 
w  Uczelni na  podstawie umowy zawartej z  zagraniczną 
instytucją naukową; będącego beneficjentem przedsięwzię-
cia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, 
NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na reali-
zację projektu badawczego; na czas realizacji projektu 
badawczego lub dydaktycznego finansowanego: ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 
przez inny podmiot przyznający grant.

Konkurs, o  którym mowa, ogłasza, za zgodą 
Rektora, dziekan. Ogłoszenie konkursu następuje 
przez podanie jego warunków do publicznej wia-
domości na stronach internetowych wskazanych 
w Ustawie, w terminie 30 dni przed konkursem.

Warunki konkursu określa dziekan.
Konkurs może być dodatkowo ogłoszony 

w  prasie lub w  inny sposób zwyczajowo 
przyjęty. Ogłoszenie o konkursie powinno 
zawierać następujące informacje: stanowi-
sko oraz grupę nauczycieli akademickich 
którego obsadzenia konkurs dotyczy; 
jednostkę organizacyjną Uczelni, w któ-
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wydziału lub braku możliwości ogłoszenia konkursu przez 
dziekana, konkurs ogłasza Rektor lub osoba przez niego 
upoważniona.

Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim 
w Uczelni jest zawierana na czas: nieokreślony albo okre-
ślony na  okres do 4 lat. 

W przypadku, o  którym mowa, po uzyskaniu przez 
nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny może być 
zawarta umowa o  pracę na  czas nieokreślony bez prze-
prowadzenia konkursu.

W przypadku, o  którym mowa powyżej oraz w  przy-
padku zatrudnienia na czas określony nauczycieli akademic-
kich: dla których Uczelnia nie jest podstawowym miejscem 
pracy; którzy pobierają świadczenie emerytalne, Kodeks 
pracy nie stosuje się.

Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademic-
kiego będącego pracownikiem dydaktycznym należy: kształ-
cenie i wychowywanie studentów; uczestniczenie w pracach 
organizacyjnych na  rzecz Uczelni; stałe podnoszenie kom-
petencji zawodowych. 

Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademic-
kiego będącego pracownikiem badawczo - dydaktycznym 
należy: kształcenie i  wychowywanie studentów; prowa-
dzenie działalności naukowej i  badawczej, uczestniczenie 
w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni; stałe podno-
szenie kompetencji zawodowych.

Zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla 
poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stano-
wisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakre-
sem tych obowiązków, w  tym wymiar zajęć dydak-
tycznych oraz innych obowiązków dla poszczegól-
nych stanowisk, zasady obliczania godzin dydak-
tycznych określa regulamin pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela 
akademickiego ustala Rektor.

W umowie o pracę z nauczycielem akade-
mickim wskazuje się, czy Uczelnia jest pod-
stawowym miejscem pracy.

Warunkiem wskazania Uczelni jako 
podstawowego miejsca pracy jest zatrud-
nienie w  pełnym wymiarze czasu pracy 
w Uczelni. Nauczyciel akademicki może 
mieć jednocześnie tylko jedno podsta-
wowe miejsce pracy.

Nauczyciel akademicki zatrud-
niony w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy może podjąć lub kon-

tynuować dodatkowe zatrudnienie na  zasadach określo-
nych w Ustawie.

Stosunek pracy z  nauczycielem akademickim rozwią-
zuje Rektor na  zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie pracy, Rek-
tor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy 
z  nauczycielem akademickim w  przypadku: otrzymania 
oceny negatywnej, o  której mowa Ustawie; podjęcia lub 
wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora.

Po otrzymaniu dwóch kolejnych ocen negatywnych, Rek-
tor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim.

Rozwiązanie stosunku pracy z  nauczycielem akademic-
kim za wypowiedzeniem następuje z  końcem semestru. 
Przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: ostatni 
dzień lutego lub ostatni dzień września.

Umowa o  pracę z  nauczycielem akademickim wygasa 
w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz w zapi-
sach Ustawy.

Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, 
w szczególności w zakresie należytego wykonywania obo-
wiązków oraz przestrzegania prawa autorskiego i  praw 
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Okre-
sowa ocena może być pozytywna lub negatywna. 

W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z prze-
bywania na  urlopie macierzyńskim, na  warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, rodzicielskim, wycho-

wawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odby-
wania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin doko-
nania oceny okresowej ulega przedłużeniu o  czas tej nie-
obecności.

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pra-
cowników i  rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot doko-
nujący oceny określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, 
związków zawodowych i  Samorządu Studenckiego.

Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Rektor spośród 
nauczycieli akademickich Uczelni, posiadających co naj-
mniej stopień doktora.

Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata i  roz-
poczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, 
w  którym rozpoczęła się kadencja Rektora.

Zakres obowiązków rzecznika dyscyplinarnego okre-
śla Ustawa.

Kolejne zapisy Statutu Collegium Witelona Uczelni Pań-
stwowej przedstawimy w następnym wydaniu „Kwadransa 
Akademickiego”.



Na terenie kampusu Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej Zespół Opieki Zdrowotnej w  Bolesławcu 
w  ramach współpracy z  Witelonką uruchomił punkt 
wymazowy na  test PCR na Covid. 

Punk wykonuje bezpłatne testy, od  poniedziałku 
do  piątku w  godzinach 8:00 –15:00. 

Nie musisz umawiać się na wykonanie testu prze-
ciwko SARS - COV - 2. Przyjdź o  dowolnej porze 
w  godzinach otwarcia punktu!

O teście

Test RT - PCR powinien być wykonany w dwóch przy-
padkach – jeżeli mieliśmy kontakt z  osobą, która 
ma potwierdzony przypadek zakażenia wirusem 
SARS - CoV - 2, a  także w przypadku, w którym mamy 
objawy choroby Covid - 19. 

Wymaz do  testu RT - PCR jest pobierany z  noso-
gardzieli, i  wysyłany jest do  laboratorium. Wynik 
jest dostępny do  24  godzin po wpłynięciu próbki 
wymazowej do  laboratorium. Wynik można odebrać 
wyłącznie w formie on - line – nie ma możliwości oso-
bistego odbioru. 

Punkt wymazowy Legnica II
ul. Sejmowa 5a
59 - 220 Legnica

Poniedziałek – piątek – 8:00 – 15:00
Sobota – niedziela – nieczynne

Szczegółowe informacje na stronie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w  Bolesławcu.

Punkt wymazowy w kampusie 
Collegium Witelona
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Do 31 stycznia trwał konkurs dla studentów Collegium 
Witelona Uczelni Państwowej na  najlepsze notatki. Orga-
nizatorem konkursu była Rada Uczelniana Samorządu Stu-
denckiego, która na swoim profilu na Facebooku prezento-
wała zgłoszone prace oraz wyłoniła laureatów.

Bony podarunkowe do  Empiku trafią do:
•	 miejsce I (200 zł) – Magdalena Moskwa, Pielęgniarstwo 

I stopnia, 2. rok,
•	 miejsce II (100 zł) – Agata Ostrowska, Logistyka i  trans-

port, 2. rok,
•	 miejsce III (50 zł) – Sandra Florkowska, Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, 2. rok.
Rada Uczelnia Samorządu Studenckiego postanowiła 

także nagrodzić wszystkich studentów biorących udział 
konkursie, dlatego wyróżnienia wraz z bonami o wartości 
25 zł trafiają do:
•	 Alicji Brymerskiej, Finanse, rachunkowość i podatki, 2. rok,
•	 Sabiny Wręczyckiej, Informatyka, 1. rok,
•	 Jakuba Wójcika, Informatyka, 2. rok,
•	 Wiktorii Urban, Pedagogika przedszkolna i  wczesno-

szkolna, 2. rok.
Gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu 
na „Najlepsze notatki”

relacje



Promocja

indywidualne
przygotowanie

do matury!!!

atrakcyjny
system

stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132

tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e - mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

humANISTYCZNYCh
ARTYSTYCZNYCh
LINGWISTYCZNYCh
mATEmATYCZNYCh
BIOLOGICZNYCh
ChEmICZNYCh
PRZYRODNICZYCh
INŻYNIERSKIch
INFORmATYCZNYCh
mEDYCZNYCh
PRAWNICZYCh
ARchITEKTONIcZNYch
DZIENNIKARSKIch

rodzinna
atmosfera 

przygotowuje
do studiów
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nasz
Patron

25 marca 2003 roku na  mocy Rozporządzenia Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nasza Uczelnia otrzymała 
imię Witelona – pierwszego polskiego matematyka i fizyka, 
który przez wiele lat związany był z  Legnicą. To  pierwszy 
w  dziejach Śląska uczony, który wywarł ogromny wpływ 

na  rozwój nauk eksperymentalnych i  stosowanych.
Czy wiesz kim był Witelon? Jakie miał związki 

z  Legnicą? Jakie były jego odkrycia i  ważniejsze 
prace? Na te i  inne pytania spróbujemy odpowie-
dzieć w  kilku artykułach poświęconych tej wybit-
nej postaci.

Pewne informacje można znaleźć w  filmie 
poświęconym Witelonowi, który został przygo-
towany przez naszą Uczelnię we współpracy 
ze Studiem W. Film o patronie Uczelni można 
obejrzeć na oficjalnym kanale uczelni w ser-
wisie YouTube – https://www.youtube.com/
CollegiumWitelona

Mimo wielu lat badań nie udało się zna-
leźć odpowiedzi na podstawowe pytania 
dotyczące Witelona. Wciąż pozostaje 
on postacią tajemniczą i zagadkową. 
Zapewne to skłoniło kilku autorów 
do prób fabularnego opisania dzie-
jów Witelona. Oczywiście Uczeń 

Czy wiesz kim był Witelon?
czarnoksiężnika Witolda Jabłońskiego czy Witelo mag 
Andrzeja Nowakowskiego nawiązują jedynie do  postaci 
uczonego i  historycznych osób, z  którymi się spotkał, ale 
całość opowieści nastawiona jest na fikcyjne, a często nad-
naturalne wyobrażenia z  kręgu literatury fantasy.

Co więc wiemy o Witelonie? Już samo brzmienie imie-
nia patrona naszej Uczelni budzi sporo wątpliwości. Poza 
najbardziej rozpowszechnioną formą Witelon funkcjonują 
inne formy tego imienia – Witelo, Witello, Vitellio, Vitelo, 
Vitello czy Vitello Thuringopolonis. Aleksander Birkenmajer 
przedstawił przekonujący źródłosłów imienia Witelo. Było 
ono używane jako zdrobnienia od  imienia Wito – śląskiej 
wersji germańskiego Gwido. Taką formę imienia przyj-
muje także badacz historii nauki prof. Jerzy Burchardt, 
który dowodzi, że ojciec nadał mu niemieckie imię pospo-
lite w  XI – XII wieku w  Turyngii i  Hesji  –  Witelo. Ten sam 
badacz utrzymuje, że  pod koniec XIV wieku na  ziemiach 
polskich powszechnie używało się imienia Witel. 

Sam patron legnickiej Uczelni przedstawił się w  swoim 
dziele Perspectiva  jako Vitellonis Thuringopoloni – oczywi-
ście jest to łacińska wersja jego imienia.

Podobne wątpliwości budzi rok i  miejsce urodzenia 
Witelona. Niewiele wiemy o  jego rodzicach i  działalno-
ści naukowej. Wszystkie te wątki prześledzimy w kolejnych 
wydaniach „Kwadransa Akademickiego”. 



Promocja
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wieści
z Ku aZS

Od 26 do 29 maja w Legnicy będą się odbywać XXXIX 
Akademickie Mistrzostwa Polski w  Piłce Ręcznej Kobiet – 
Półfinał B. Organizatorem mistrzostw jest Klub Uczelniany 
Akademickiego Związku Sportowego Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej oraz sama Uczelnia. Patronat Hono-
rowy nad Mistrzostwami objął: prof. dr hab. Andrzej Pana-
siuk – Rektor Collegium Witelona.

Akademickie Mistrzostwa Polski w  Piłce Ręcznej Kobiet 
przeprowadzone są systemem eliminacyjnym opartym 
na  dwóch etapach:

I etap – półfinały rozgrywane w  dwóch półfinałach 
(wprowadza się podział Polski na  2 strefy):

•	 Strefa A – Północ (województwa: zachodniopomorskie, 
pomorskie, kujawsko–pomorskie, warmińsko–mazur-
skie, podlaskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowiec-
kie) – turniej rozgrywany w Warszawie (maj 2022).

•	 Strefa B – Południe (województwa: świętokrzyskie, 
podkarpackie, małopolskie, lubelskie, śląskie, opol-
skie, dolnośląskie, lubuskie), – turniej rozgrywany 
w  Legnicy (maj 2022).

II etap – finał ogólnopolski rozgrywany w Kato-
wicach.

W Legnicy spodziewamy się startu ponad dzie-
sięciu uczelni z południa Polski, m.in. aktualnego 
Akademickiego Mistrza Polski 2021 – AWF 
Katowice oraz Wicemistrza  – UMCS Lublin. 
W Akademickich Mistrzostwach Polski star-
tują studenci, doktoranci i pracownicy danej 
uczelni zrzeszeni w Akademickim Związku 
Sportowym. Łącznie do Legnicy przyjedzie 
ponad 150 uczestników. 

Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Legnicy

Celem Akademickich Mistrzostw Polski w  Piłce Ręcznej 
Kobiet – Półfinał B jest wyłonienie najlepszych ośmiu dru-
żyn akademickich, które zagrają w  ogólnopolskim finale 
w  czerwcu 2022 w  Katowicach. Ponadto celem Akade-
mickich Mistrzostw Polski (AMP) jest przegląd pracy spor-
towo – wychowawczej i organizacyjnej Klubów AZS oraz 
uczelni; sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie naj-
lepszych zespołów akademickich w  piłce ręcznej; popula-
ryzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowi-
sku akademickim; promowanie logo, nazwy i barw uczelni 
oraz Akademickiego Związku Sportowego; integracja mło-
dzieży akademickiej poprzez sport.

PROGRAM ZAWODÓW
•	 26.05.2022 (czwartek) – weryfikacja i  odprawa tech-

niczna drużyn.
•	 27.05.2022 (piątek) – uroczyste otwarcie Akademickich 

Mistrzostw Polski, rozgrywki eliminacyjne w  grupach.
•	 28.05.2022 (sobota) – dokończenie rozgrywek elimina-

cyjnych w  grupach (ćwierćfinały).
•	 29.05.2022 (niedziela) – półfinały, finały, mecze o miej-

sca – uroczyste zakończenie Akademickich Mistrzostw 
Polski

Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym Spon-
sorem AZS jest Grupa LOTOS S.A. Sponsorem strategicz-
nym AZS jest Grupa PZU S.A.




