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1 września – uczniowie Zespołu Szkół Akademickich,
czyli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Akademickiego w Legnicy, działającego w Collegium
Witelona rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Podczas
uroczystości dyrektorzy – dr Dariusz Wędzina oraz mgr inż.
Krystian Sadowski – życzyli uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferują ALO i TA.
1 września – dr Karol Rusin, prof. CW, MBA, uczestniczył w dolnośląskiej inauguracji roku szkolnego 2022/2023
w Legnicy. Wydarzenie zorganizowano w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.
3 września – Witelonka zaprezentowała ofertę studiów
magisterskich, inżynierskich i licencjackich na rok akademicki 2022/2023 podczas Dożynek Gminnych w Spalonej.
3 – 4 września – podczas „Imienin Ulicy Najświętszej
Marii Panny” w Legnicy Witelonka zaprezentowała ofertę
edukacyjną na rok akademicki 2022/2023.
5 września – Witelonka rozpoczęła intensywny kurs języka
polskiego dla kandydatów i kandydatek na studia pochodzących z Ukrainy. Wsparcie dla Obywateli/-ek Ukrainy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z043/17 pn.„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap I”
12–21 września – Collegium Witelona realizowało działania w ramach projektu „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej bohaterów”. Projekt został dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem projektu była popularyzacja mało znanej wiedzy historycznej
związanej z wydarzeniami wojennymi, ich bohaterami oraz
miejscami, o które należy dbać dla zachowania w świadomości młodego pokolenia postaw patriotycznych, pielęgnowania pamięci o trudnej przeszłości, budowania wrażliwości
społecznej i zaufania do podejmowanych wspólnych działań
w imię wolności i niezależności obu Narodów. Projekt zakładał 10-dniowe spotkanie 30 polskich i ukraińskich wolontariuszy w wieku od 17 do 35 lat w Legnicy.

co
za nami
13 –14 września – przedstawiciele Collegium Witelona wzięli udział we wrocławskim Salonie Maturzystów
„Perspektywy 2022”, promując
ofertę studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich na rok akademicki 2022/2023.
15 września – w Centrum Konferencyjno - Widowiskowym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
w ramach projektu „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej
bohaterów” zorganizowano konferencję
„Śladami historii i jej bohaterów”. Konferencja była podzielona na dwie części –
Część I. „Upamiętnienie wybuchu II wojny”.
Część II. „Czasy I wojny światowej”. Po zakończeniu obrad konferencji odbył się koncert pieśni patriotycznych.
21 września – w ramach projektu „Pamiętamy
i działamy – wolontariusze śladami historii i jej
bohaterów”, realizowanego przez Collegium Witelona, odbyły się warsztaty nt. „Historia działań projektowych”, spotkanie otwarte podsumowujące efekty
projektu oraz wieczorne podsumowanie projektu i pożegnanie uczestników.
23 września – w Collegium Witelona Wydział Nauk
Technicznych i Ekonomicznych zorganizował międzynarodową konferencję pn. „Innowacyjne Rozwiązania w Gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki oraz
Rektor Collegium Witelona.
27 września – zakończyła się elektroniczna rejestracja
oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
na rok akademicki 2022/2023 w ramach drugiego naboru.
29 września – nastąpiło ogłoszenie listy przyjętych
na I rok studiów w Collegium Witelona na rok akademicki
2022/2023.
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1 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w semestrze zimowym.
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3 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.

wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego
2022/2023
w Collegium Witelona
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Collegium Witelona odbędzie się 3 października 2022 roku
o godzinie 1200 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym
naszej Uczelni.
To właśnie podczas tej ceremonii przedstawiciele studentów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie i zostają
przyjęci w poczet studentów Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa.
W programie między innymi: przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Panasiuka, nadanie nowego
sztandaru Uczelni, przyznanie i wręczenie odznaczeń państwowych, nadanie tytułów honorowych „Zasłużony dla
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa”, immatrykulacja studentów oraz wykład inauguracyjny pt. „Praktycznie
w przyszłość – tu i teraz”, który wygłosi dr hab. inż. Piotr
A. Wrzecioniarz, prof. CW.
Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023
w Collegium Witelona zainauguruje obchody Jubileuszu
25-lecia Uczelni, w ramach którego najważniejsze uroczystości przypadną na czerwiec 2023 roku.
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Organizacja roku akademickiego
w Collegium Witelona
Rozpoczął się już nowy rok akademicki 2022/2023
w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Jak będzie
on zorganizowany? Zgodnie z zarządzeniem Rektora
w sprawie organizacji roku akademickiego zajęcia
dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczną się
1 października 2022 r. i trwać będą do 22 stycznia
2023 r.
Semestr zakończy się sesją egzaminacyjną, która
zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych rozpocznie się 23 stycznia 2023 i trwać będzie
do 5 lutego 2023 r. Zaraz po niej zaplanowano sesję
poprawkową wyznaczoną w terminie od 6 do 12 lutego
2023 r. Przerwę świąteczną dla studentów ustalono
w okresach od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.
Dodatkowo Rektor ustalił 31 października 2022 r. dniem
wolnym od zajęć dydaktycznych.
Semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie się 13 lutego 2023 r. i trwać
będzie do 12 czerwca 2023 r. Sesja egzaminacyjna
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie
się 13 czerwca 2023 r. i potrwa do 26 czerwca 2023 r.
Sesja poprawkowa dla wszystkich studentów zaplanowana została na okres od 4 do 17 września 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich, jednolitych studiów magisterskich i studiów magisterskich oraz
studentów, którzy będą realizować praktyki zawodowe
od 1 czerwca 2023 r., w semestrze letnim wyznaczono
na okres od 13 lutego 2023 r. do 17 maja 2023 r.
Sesja egzaminacyjna wymienionych studentów trwać
będzie od 18 do 31 maja 2023 r., a sesja poprawkowa od 4 do 17 września 2023 r. Wyjątkiem są studenci Pielęgniarstwa I stopnia.
Przerwę świąteczną dla studentów ustalono w okresie
od 7 do 10 kwietnia 2023 r. Wyjątkiem są studenci, którzy zgodnie z planem studiów realizują w tym semestrze
praktyki zawodowe. Dodatkowo Rektor ustalił 2 i 28
maja 2023 r. oraz 9 czerwca 2023 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

kalendarz akademicki
2022/2023

z obrad
Senatu
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Pozytywne oceny
dla Rektora i Uczelni
Podczas wrześniowego posiedzenia Senatu Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa przyjęto sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Andrzeja Panasiuka z działalności Uczelni
w roku akademickim 2021/2022. Senatorowie jednomyślnie,
jak zapisano w uchwale, po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Uczelni pozytywnie ocenili jej funkcjonowanie w roku akademickim 2021/2022.
W sprawie rekomendacji dla Rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań Senat pozytywnie ocenił realizację zadań przez Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa za rok akademicki 2021/2022.
W kolejnym punkcie obrad Senatorowie podjęli uchwałę
w sprawie procedur dotyczących oceny okresowej nauczycieli akademickich. Jak uzasadniono, w związku ze zmianą
nazwy Uczelni oraz wprowadzeniem nowej grupy pracowników, tj. pracowników badawczo-dydaktycznych, zaszła
potrzeba zmiany zarządzenia w sprawie oceny nauczycieli
akademickich. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych
grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych oraz samorządu studenckiego.
Senat pozytywnie zaopiniował przedstawione przez Rektora kryteria oceny okresowej, tryb i podmiot dokonujący ocen
okresowych nauczycieli akademickich, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały. Nowe zasady już obowiązują. Jednocześnie utraciła moc uchwała z 2020 roku w sprawie procedur dotyczących oceny nauczycieli akademickich.
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Środki unijne
dla obywateli Ukrainy
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa otrzymała środki
unijne na wsparcie dedykowane obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r.
Środki w wysokości 340 920,80 zł pozyskano w ramach
projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju – etap I”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Państwa.
Kandydaci na studia pochodzący z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty:
• intensywnego kursu języka polskiego – szkoła letnia,
• konwersacji z języka polskiego,
• wsparcia doradcy zawodowego (konsultacje indywidulane oraz warsztaty w grupie wspomagające wejście
na rynek pracy),
• tłumaczenia na język ukraiński materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych, programów kształcenia itp.,
• wsparcia psychologicznego.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w siedzibie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
przy ul. Sejmowej 5 A.

projekty
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Doktor inż. Piotr Nadybski
Dziekanem Wydziału Nauk
Społecznych i Humanistycznych
Od 1 października 2022 r. dr inż. Piotr Nadybski jest
Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Doktor inż. Piotr Nadybski jest absolwentem Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa (wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy) oraz Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia III stopnia i jest dok-

gólnie ich zastosowaniem w nowoczesnym przemyśle.
Doktor inż. Piotr Nadybski prowadzi zajęcia dydaktyczne
z zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów
informatycznych, zarządzania projektami oraz inne, gdzie
może dzielić się ze studentami swoją wiedzą zarówno akademicką, jak i praktyczną. Jest również instruktorem Akademii Sieci Cisco.

torem nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jego praca
doktorska dotyczyła optymalizacji wykorzystania zasobów w środowiskach chmurowych.
Jak sam siebie określa, jest przede wszystkim specjalistą IT i menedżerem. Naukowo
interesuje się metodami sztucznej inteligencji i optymalizacji dyskretnej, szcze-

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w branży
informatycznej. Pracował jako administrator systemów i sieci
oraz kierownik projektów informatycznych. Współzałożyciel
firmy programistycznej Blumilk sp. z o.o.
Prywatnie Piotr Nadybski jest pasjonatem koszykówki
i biegania, współzałożycielem i członkiem zarządu klubu
kształcącego młodzież Sparta Legnica. Nadal pozostaje
aktywnym zawodnikiem sekcji seniorskiej.

10

kwadrans

nowe
władze

akademicki

Doktor Monika Stanaszek
Prodziekanem Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Od 1 października 2022 r. dr Monika Stanaszek jest
Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Doktor Monika Stanaszek jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydziału
Wychowanie Fizyczne specjalność nauczycielska oraz Turystyka i Rekreacja. Ukończyła również studia podyplomowe
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz
uzyskała kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jest doktorem w Dziedzinie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej.
Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje, uzyskując dodatkowe kwalifikacje. Jest instruktorem w następujących dyscyplinach: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, Nordic Walking, aerobik i kulturystyka. Posiada uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego, przewodnika KPN, przewodnika KRNAP oraz pilota wycieczek.
Od ukończenia studiów pracuje z dziećmi
w różnym wieku rozwojowym jako nauczyciel
i wychowawca, osiągając stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2015 roku organizuje obozy i kolonie dla dzieci, pracuje
także jako kierownik wypoczynku dzieci
i młodzieży, przewodnik oraz pilot wycieczek. Od lat związana jest ze szkolnictwem wyższym. Doświadczenie z pracy

w placówkach oświatowych wykorzystuje w pracy ze studentami.
Pracując w Karkonoskiej Państwowej
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze,
prowadziła zajęcia z zakresu metodyki wychowania fizycznego, pedagogiki czasu wolnego, turystyki, rekreacji
i zimowych dyscyplin sportowych.
Od 2019 r. do 2021 r. pełniła funkcję
Koordynatora ds. Wychowania Fizycznego
i Sportu w uczelni jeleniogórskiej. Była także
Zastępcą Kierownika Katedry Nauk o Kulturze
Fizycznej i Zdrowiu.
W swoich zainteresowaniach badawczych
koncentruje się na sprawności biologicznej osób
dorosłych w kontekście sezonowości.
W roku akademickim 2021/2022 odbyła staż
naukowo - dydaktyczny z anatomii u prof. dr hab.
Zofii Ignasiak (pracownika naukowego AWF we Wrocławiu). Od 2021 r. współpracuje naukowo z prof.
dr hab. Zofią Ignasiak (AWF we Wrocławiu), prof. dr.
hab. Sławomirem Koziełem (Polska Akademia Nauk)
oraz dr. Tomaszem Ignasiakiem (KANS w Jeleniej Górze).
Do ważniejszych publikacji zaliczyć należy:
• Stanaszek M., Fortuna M., 2021, Odziaływanie prozdrowotne osiemnastomiesięcznego treningu rekreacyjnego
u mężczyzn będących aktywnymi fizycznie od minimum
dwóch lat, „Zeszyty KPSW w Jeleniej Górze”.
• Stanaszek M., Fortuna M., 2020, Assessment of
adaptive changes under the influence of applied recreational training in men based on cardiorespiratory selected
parameters, „Journal of Education, Health and Sport”,
2020,10(5):102 –110.
• Fortuna M., Kaczorowska A., Szczurowski J., Katan A.,
Stanaszek M., 2018, Wpływ Rehabilitacji Ruchowej i Choroby Niedokrwiennej Serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat [w:] Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 8 czerwca 2018,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
• Stanaszek M., 2010, Narciarstwo biegowe [w:] Przewodnik do szkolenia na obozach letnich i zimowych, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
• Stanaszek M., 2013, Narciarstwo biegowe [w:] Przewodnik do szkolenia na obozach letnich i zimowych, wydanie II uzupełnione, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra.
W czasie wolnym uprawia sporty zimowe: narciarstwo,
skitouring, rakiety śnieżne. Pasjonuje się kulturą i literaturą
czeską, zgłębia historię i architekturę Pragi. W przeszłości
była sportowcem – członkiem Kadry Narodowej w Biathlonie, reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata w biathlonie w kategoriach juniorskich. Wielokrotna Mistrzyni Polski i medalistka
Mistrzostw Polski Juniorów w biathlonie zimowym i letnim.
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Doktor Monika Sobolak
Dziekanem Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Od 1 października 2022 r. dr Monika Sobolak jest
Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Doktor Monika Sobolak jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła
z wyróżnieniem jednolite studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii. Kontynuowała swój rozwój naukowy na studiach III stopnia, w trakcie których
prowadziła badania z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. n. med.
Przemysława Minty w Ośrodku Dydaktycznym i Naukowym w Lądku Zdroju.
Zwieńczeniem badań było napisanie
i obrona pracy doktorskiej pt. Ocena
skuteczności leczenia uzdrowiskowego
w chorobie dyskowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy ze studentami kierunku fizjoterapia zdobyte na uczelniach we Wrocławiu i Jeleniej Górze.
Do głównych obszarów tematycznych
prowadzonych zajęć należą: medycyna fizykalna, lecznictwo uzdrowiskowe i balneoklimatologia (zajęcia praktyczne prowadzone w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA „Agat”),
kinezyterapia, fizjoterapia w chirurgii, ginekologii i położnictwie. W pracy ze studentami wykorzystuje wiedzę zdobytą na kursach, warsztatach i szkoleniach między innymi
z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej, diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą
McKenziego, hipoterapii (specjalizacja instruktora rekreacji ruchowej).
W latach 2015 – 2019 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej
Górze. Ponadto była aktywnym członkiem uczelnianych organów kolegialnych, pracując na rzecz
rozwoju Uczelni (Rada Uczelni, Senat, Senacka
Komisja ds. Dydaktyki, Rada Wydziału, Rada
Wydawnicza, Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowa
Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia,
Wydziałowa Komisja Oceny Nauczyciela).
W latach 2016 – 2018 była koordynatorem projektu „Transgraniczne kształcenie
studentów kierunków medycznych”.
Dr Monika Sobolak jest autorką
wielu publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:
• Sobolak M., Minta P., Bada-

nia niektórych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona, „Fizjoterapia” 2009, 17, 1:45 – 52
• Sobolak M., Demczyszak. I, Kozioł M., The possibilities of application of selected forms
of rehabilitation in psychical dysfunctions [w:] Rehabilitacja interdyscyplinarna, red. Jarząb S. i wsp., Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich,
Wrocław 2009, 313 – 321.
• Sobolak M., Demczyszak I.,
Wygaś J., Przydatność elektrostymulacji
w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] Rehabilitacja interdyscyplinarna, red. Jarząb S i wsp.,
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2009, s. 323 – 331.
• Minta P., Sobolak M., Dzimira-Pyzio J., Zapart J., System klasyfikacji pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa
leczonych w warunkach sanatoryjnych,
„Balneologia Polska” 2008, 50(112),
s. 134 –139.
• Minta P., Sobolak M., Dzimira-Pyzio J., Zagadnienie klasyfikacji chorych
z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa kierowanych na leczenie sanatoryjne, „Fizjoterapia” 2007, t. 15; supl. 1, s. 33.
• Sroka M., Sobolak M., Minta P., Wpływ leczenia balneorehabilitacyjnego na jakość życia pacjentów z bólami
kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, „Fizjoterapia” 2007,
t. 15; supl. 1, s. 16.
• Minta P., Sobolak M., Sroka M., Zagadnienie leczenia złamań osteoporotycznych nasady bliższej kości udowej, „Medycyna Manualna” 2006; t. 10; nr 4, s. 18 – 25.
• Sobolak M., Minta P., Wpływ objawów towarzyszących parkinsonizmowi idiopatycznemu na sprawność i wydolność chodu, „Fizjoterapia” 2005, t. 13, nr 2, supl. 1, s. 52.
Czynnie uczestniczyła i organizowała wiele krajowych
i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym:
• International Scientific Conference „Health and Lifestyle
of a Contemporary Human Being” (2022 r., Polska).
• XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” (2021 r., Polska).
• 1st International Virtual Congress on Conservative Treatment of Pelvic Floor Dysfunction (2021 r., Hiszpania – Polska).
• 2nd Global Congress on Physiotherapy, Physical Rehabilitation and Sports Medicine (2019 r., Paryż).
• I Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”
nt. „Zdrowie i choroby w jego interdyscyplinarnym wymiarze” (2018 r., Polska).
• Międzynarodowa konferencja nt. „Służba zdrowia
w Polsce i Republice Czeskiej” (2018 r., Polska).
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Witelonka na wrocławskim
Salonie Maturzystów
Za nami wrocławski Salon Maturzystów 2022!
Tegoroczna edycja, która została zorganizowana po
dwuletniej przerwie związanej z pandemią, odbywała się w jednym z budynków Politechniki Wrocławskiej i przyciągnęła rzesze odwiedzających. Wydarzenie przeznaczone było nie tylko dla przyszłorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych
klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno - zawodowych
Witelonka dziękuję za tak liczne odwiedziny i za
ciekawe pytania związane z procesem kształcenia
w naszej Uczelni. Przy stoisku Collegium Witelona
można było zapoznać się z kierunkami studiów, zasadami rekrutacji oraz odkryć tajniki robotyki!
Przez dwa dni prezentowaliśmy ofertę Collegium
Witelona w Legnicy oraz naszej filii we Wrocławiu.
Udzielaliśmy odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania związane z wyborem przez maturzystów wymarzonego kierunku studiów!
Na odwiedzających poza stoiskami uczelni czekały
także wykłady Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, spotkania z przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, solidna porcja informacji i inspiracji przed złożeniem przez maturzystów deklaracji
o wyborze przedmiotów rozszerzonych, które później
związane będą z wyborem studiów i uczelni.
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Spotkanie z władzami Państwowego
Pedagogicznego Uniwersytetu
im. Iwana Franki w Drohobyczu
Doktor Beata Skwarek we wrześniu podczas dwudniowej
wizyty w Ukrainie spotkała się władzami Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu
– z Rektor prof. Valentyną Bodak i Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą drem Igorem Hrynykiem.
W spotkaniu uczestniczył również lokalny dziennikarz
Leonid Golberg oraz studentka, uczestniczka wspólnie zrealizowanego przez obie uczelnie projektu – Julia Jaruszak.
Nasi drohobyccy partnerzy otrzymali z rąk dr Beaty Skwarek folder z realizacji projektu „Potencjał i walory ziemi
Witelona – od zwiedzania do działania”.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w partnerstwie
z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana
Franki w Drohobyczu i Starostwem Powiatowym w Legnicy
od 4 do 13 lipca 2022 r. realizowała projekt „Potencjał
i walory ziemi Witelona – od zwiedzania do działania”,
dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy projektu zdobyli i poszerzyli wiedzę o dziedzictwie kulturowym ziemi Witelona i jej walorach turystycznych, zintegrowali się ze wszystkimi uczestniczącymi w zaplanowanych formach działań, nawiązali znajomości i przyjaźnie,
wzmocnili więzi i utrzymywane kontakty, rozwinęli w sobie
potrzeby związane ze wspólnym spędzaniem czasu wolnego;
sprawnością fizyczną, indywidualną i grupową kreatywnością, zdobyli i wzmocnili doświadczenie oraz motywację
w inicjowaniu i organizacji aktywnego udziału w działaniach projektowych.
Miłym zaskoczeniem było spotkanie z profesorem Leonidem Tymoszenko – jednym z recenzentów przygotowywanej
przez Wydawnictwo Collegium Witelona monografii „Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914 –1919. Studia
z dziejów miasta i regionu”.
Autorzy tego dwujęzycznego opracowania (w języku polskim i ukraińskim) w pięciu rozdziałach omawiają wydarzenia z lat 1914 –1919 w kontekście losów miasta, jego
mieszkańców i całego regionu drohobyckiego. Opisane
dzieje są historyczną refleksją nad tym, co działo się
w Europie Środkowo-Wschodniej w sferze polityki, dyplo-

macji, działań wojennych, a co stanowiło wyraz dążeń Ukraińców do osiągnięcia najistotniejszego celu – utworzenia samodzielnej Ukrainy.
Rozmowy dotyczyły także dalszej
pomocy humanitarnej oraz kolejnych
wspólnych projektów.

pomoc
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Dary od Witelonki
dla Drohobycza!
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” po raz kolejny przekazała dary dla uchodźców w Drohobyczu. Przedstawiciele
Witelonki przekazali 7 września śpiwory, koce i środki
opatrunkowe, które otrzymaliśmy z firmy VOSS Automotive.
Nasi przyjaciele z Ukrainy otrzymali także żywność, pampersy dla dzieci i środki higieniczne przekazane w ramach
współpracy od Caritas Diecezji Legnickiej.
Dziękujemy darczyńcom. Za miesiąc przewidujemy
kolejny transport. Z uwagi na zbliżającą się jesień i zimę
potrzebne są między innymi grzejniki do pokojów.
Wszystkich, którzy chcą pomagać, prosimy o składanie
darów w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5, budynek A, szatnia. Kontakt do koordynatora:
beata.skwarek@collegiumwitelona.pl, tel. 605 854 871.
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Uczniowie wrócili z wakacji
To już koniec wakacji! Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich, czyli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Akademickiego w Legnicy działających w Collegium Witelona, rozpoczęli nowy rok szkolny
2022/2023.
Podczas uroczystości, która odbyła się 1 września, dyrektorzy – dr Dariusz Wędzina oraz mgr inż. Krystian Sadowski – życzyli uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferują ALO i TA. Wszystkim uczniom życzyli,
by szkoła stała się miejscem, w którym będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dyrektorzy wyrazili również nadzieję, że nauka stanie się przyjemnością, a szkoła
niezapomnianą przygodą.
Witelonka życzy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy
oraz samych dobrych ocen
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Intensywny kurs
języka polskiego rozpoczęty
Zakwalifikowani kandydaci na studia pochodzący
z Ukrainy od 5 września rozpoczęli bezpłatny intensywny kurs języka polskiego. W ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
20 uczestników we wrześniu szkoliło się z podstaw
języka polskiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Następnie uczestnicy przez cały rok akademicki
2022/2023 mają zagwarantowane konwersacje
z języka polskiego, indywidualne konsultacje oraz
warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne oraz zapewniony pakiet materiałów dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Wsparcie dla Obywateli/-ek Ukrainy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ III. Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych. Nr projektu: POWR.03.05.
00-00-z043/17 pn. „Zintegrowany Program Rozwoju
Uczelni – etap I”.

projekty
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„Pamietamy i działamy – wolontariusze
śladami historii i jej bohaterów”
12 września w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zainaugurowano projekt „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej bohaterów”,
którego realizacja potrwa do 21 września. Projekt
realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka”, Placówką Komunalną Lwowskiej
Rady Obwodowej Administracja Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana
Franki w Drohobyczu, Drohobyckim Muzycznym Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego.
Collegium Witelona wraz z partnerami chce w ten
sposób upowszechniać wiedzę związaną z wydarzeniami wojennymi, ich bohaterami oraz miejscami,
o które należy dbać dla zachowania w świadomości
młodego pokolenia. Projekt został dofinansowany ze
środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W ramach realizacji projektu 15 września odbyła
się konferencja naukowa pn. „Śladami historii i jej
bohaterów”. Pierwsza część obrad poświęcona była
upamiętnieniu wybuchu II wojny światowej i rozpoczęła się od projekcji filmu pt. „Kalifornia Galicyjska
– prosto do nieba”. Po obejrzeniu filmu głos zabrała
Olena Bachynska, przedstawiając temat „Ukraina w II
wojnie światowej: spojrzenie przez pryzmat Generalnej
Bitwy o Ukrainę w 2022 roku”. Następnie Rusłana
Kachnowec zaprezentowała „Życie Ukraińców w czasie
II wojny światowej”. Po niej Julia Jaruszak omówiła
„Ochronę języka ukraińskiego w czasie wojny”. Z kolei
dr Dariusz Wędzina przedstawił „Straty wojenne –
dobra materialne”, a Szymon Poliwka omówił „Deportacje i przesiedlenia”. Ostatnim wystąpieniem w tej
części była prezentacja Ingi Leśniewskiej-Orlickiej pt.
„Mit Ziem Odzyskanych”.
Po tej części wszyscy zebrani mogli posłuchać koncertu pieśni patriotycznych pt. „Historia muzyką pisana”
w wykonaniu zespołu muzycznego z Kolegium Muzycznego im. W. Barwińskiego w Drohobyczu.

LEGNICA – NAGUJEWICZE – DROHOBYCZ
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Druga część obrad konferencji dotyczyła „Czasów I
wojny światowej”. Rozpoczęło ją wystąpienie Nazara
Jurczyszyna pt. „Ukraińcy w Armii Austro-Węgierskiej 1867–
1918 (wg danych Centralnego Archiwum Historycznego
we Lwowie)”. Następnie Tetiana Nosylewska omówiła temat
„Drohobycz w czasie I wojny światowej”. Prelekcja Bohdana
Lazoraka pt. „Mychajło Bułhakow i wywiezienie księży
na Syberię na Boże Narodzenie 1915 r.” zakończyła wystąpienia. Po nich odbyła się prezentacja dwujęzycznej publikacji
„Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914 –1919.
Studia z dziejów miasta i regionu” / „Дрогобич і дрогобицька земля у 1914 –1919 рр. Дослідження історії міста
та регіону” – autorstwa B. Lazoraka, B. Skwarek, T. Lazorak.
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Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Regionalnej Leśnej Grze Terenowej
„Bezpieczny senior”
Delegacja przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 26 sierpnia wraz
z opiekunem wzięła udział w Regionalnej Leśnej Grze
Terenowej pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Wydarzenie
zostało przygotowane przez Gminę Miękinia przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Lasami Państwowymi oraz służbami z terenu gminy
Miękinia i powiatu średzkiego, harcerzami i Miękińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Był to zlot przedstawicieli 18 grup senioralnych zrzeszonych zarówno w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, jak
i innych organizacjach, stowarzyszeniach, związkach, klubach senioralnych, a zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu w ramach realizacji regionalnego projektu dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.
Każda z grup otrzymała mapę trasy leśnej, na której oznaczone były punkty edukacyjne z przedstawicielami WOPR-u,
służby zdrowia, policji, sanepidu, nadleśnictwa, straży gminnej i straży pożarnej. Zadaniem uczestników było odnalezienie zaznaczonych punktów, wysłuchanie krótkiej prelekcji, udzielenie odpowiedzi na pytania, zdobycie punktów
i rozwiązanie hasła całej gry. Leśna gra terenowa była
znakomitą okazją do poznania, przypomnienia i utrwalenia wszystkiego, co wiąże się z bezpieczeństwem, począwszy od reagowania na oszustwa w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo nad wodą, po bezpieczeństwo w lesie (związane na przykład z rozpoznawaniem grzybów).
Zwieńczeniem spaceru edukacyjnego był piknik w Szkółce
Leśnej w Mrozowie, gdzie dodatkowo można było sprawdzić swoje parametry zdrowotne, spotkać się z przedstawicielami wszystkich służb z trasy, przedstawicielami Łęgów

Odrzańskich, Maciejowego Sadu, Nadleśnictwa Miękinia,
a także władzami województwa dolnośląskiego. Organizatorzy przygotowali dla uczestników sporo atrakcji. W pięknym leśnym miejscu można było po prostu odpocząć,
ale również skorzystać z rozrywek – największą popularnością cieszyła się fotobudka, koło fortuny oraz loteria fantowa. Całości dopełnił oczywiście wspólny śpiew, śmiech,
pyszny posiłek i ładna pogoda.
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Przedsięwzięcie, do którego Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający przy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
został zaproszony, oprócz walorów edukacyjnych, okazało się być znakomitym przyczynkiem do integracji śro-
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dowiska senioralnego w regionie. Był to doskonały czas
na wymianę doświadczeń, wzajemne inspiracje i nawiązanie nowych znajomości.
Wiesława Górska
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Witelonka ma powody
do świętowania
W Collegium Witelona odbyła się uroczystość związana
z 90. urodzinami prof. Stanisława Dąbrowskiego – pierwszego Rektora Uczelni. Jubileusz emerytowanego Rektora
poprzedza obchody jubileuszu uczelni, która w nowym roku
akademickim będzie świętowała 25 - lecie istnienia.
Podczas uroczystości, którą prof. Stanisław Dąbrowski
świętował w gronie władz i pracowników Collegium Witelona, był m.in. pyszny tort, płynące z serc życzenia i bezcenne wspomnienia.
– Ćwierć wieku temu, w związku z panującym wówczas w Polsce wyżem demograficznym, ówczesny rząd
podjął decyzję o utworzeniu w kraju nowych szkół wyższych. Powołano dziewięć uczelni, w tym Wyższą Szkołę
Zawodową w Legnicy, która miała „odciążyć” Wrocław,
będący od wojny jedynym na Dolnym Śląsku ośrodkiem
akademickim kształcącym wykwalifikowane kadry – wspomina prof. Dąbrowski.

Misja uczelnia
Legnica znalazła się w elitarnym gronie miast wybranych wówczas na siedziby nowych szkół wyższych, ponieważ – jak mówi prof. Dąbrowski – była do tego wręcz
predysponowana.

– Pod wieloma względami: historycznym, terytorialnym, społecznym, ekonomicznym. Tradycje szkolnictwa
wyższego w Legnicy sięgają XVI wieku, działał tu wówczas uniwersytet. Miasto jest położone w samym centrum
Dolnego Śląska, a jednocześnie w pobliżu niemieckiej i czeskiej granicy, co sprawia, że jest ośrodkiem ukierunkowanym nie tylko na region, ale też na Europę. Legnica prężnie rozwijała się w latach 90. przemysłowo i gospodarczo,
potrzebne były nowe kadry, a nie wszyscy mogli pozwolić sobie na studiowanie we Wrocławiu czy innych dużych
ośrodkach. W dodatku po wycofaniu się z Legnicy wojsk
radzieckich miasto dysponowało wieloma pustymi obiektami,
w których można było zorganizować kampus – mówi prof.
Dąbrowski, który w tamtym czasie pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, ale jako związany z Legnicą historyk
angażował się w różne działania na rzecz regionu legnic-
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kiego. To właśnie jemu ówczesny Minister Edukacji Narodowej powierzył misję utworzenia w Legnicy pierwszej
po wojnie uczelni wyższej.
Wagony i wielkie psy
Początki nie były łatwe. Skarb Państwa przekazał
na potrzeby uczelni kompleks zabytkowych budynków, leżących u zbiegu ulic Sejmowej i Hutników.
– To piękne obiekty, wybudowane w XIX wieku dla 7.
Pułku Grenadierów Króla Wilhelma I. Powstały z wyjątkowo
cennych i odpornych cegieł, które przed wojną produkował
w Legnicy jeden z tutejszych przedsiębiorców. Miejsce idealne na wyższą uczelnię, świetnie zlokalizowane, ciekawe
architektonicznie. Tyle że przez 50 lat po wojnie stacjonowali tu żołnierze radzieccy i zostawili obiekty w opłakanym
stanie – opowiada prof. Stanisław Dąbrowski. – Nigdy nie
zapomnę, jak przyjechałem tu razem z ówczesnym Ministrem
Edukacji Narodowej Jerzym Wiatrem. Przy bramie wjazdowej stały… wagony, choć nie ma tu przecież żadnych
torów. Na dziedzińcu powitały nas trzy potężne, biegające
samopas psy, pozostawione przez radzieckich żołnierzy.
Na szczęście miejscowi je dokarmiali, więc były przyjaź-
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nie nastawione do ludzi i wpuściły nas na „swoje” podwórze. Za to już w pierwszym budynku wpadliśmy w piwnicy
po pas w wodę! Okazało się, że Sowieci całymi latami
wyrzucali śmieci przez okna, teren się podnosił i to spowodowało, że po każdym deszczu woda wlewała się przez
piwniczne okna. Gdy już później rozpoczęło się wywożenie hałd ziemi pomieszanej ze śmieciami, to czego tam
nie było! Jakieś stare urządzenia, radiostacje, naczynia,
elementy wyposażenia, przedmioty codziennego użytku…
Oni to wszystko wyrzucali po prostu za okna! W każdym
razie po wyjściu z tej zalanej piwnicy nieco przestraszony
pan minister popatrzył na mnie i spytał: „Ile będzie kosztować remont tego wszystkiego”? Rzuciłem, że pewnie ze
100 milionów. 3 lata później okazało się, że te 100 milionów to jednak za mało… – wspomina prof. Dąbrowski.
Najlepszy prezent
Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy została powołana
na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 czerwca
1998 roku, podpisanego przez ówczesnego Prezesa Rady
Ministrów Jerzego Buzka, z dniem 1 lipca 1998 roku.
Dziś Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (taką
nazwę nosi od stycznia 2022 roku) jest jedną z wiodących w Polsce szkół wyższych kształcących praktycznie.
W tym roku otrzymała m.in. prestiżowy, ogólnopolski tytuł
„Uczelnia Liderów 2022” i wyróżnienie nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”. Została też uhonorowana tytułem
najlepszej Publicznej Uczelni Zawodowej na Dolnym Śląsku w Rankingu Szkół Wyższych 2022, przygotowanym
przez miesięcznik „Perspektywy”. Nadchodzący rok akademicki będzie dla Witelonki rokiem obchodów 25-lecia.
– Pewnie, że jestem bardzo dumny z tego, jak wspaniale uczelnia się rozwinęła i nadal idzie do przodu jak
burza. W nowym roku akademickim otworzy swoje kierunki nawet we Wrocławiu, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo to raczej wrocławskie uczelnie otwierały swoje
oddziały w Legnicy. To, jaką uczelnią jest dzisiaj Collegium
Witelona, jest dla mnie najlepszym prezentem na 90. urodziny – mówi prof. Stanisław Dąbrowski.
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Umocnienie pozycji
Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa
Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przyjęto sprawozdanie Rektora
z działalności uczelni w roku akademickim 2021/2022.
Poniżej przedstawimy najważniejsze zagadnienia opisane
w sprawozdaniu.
W roku sprawozdawczym 2021/2022 w Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa funkcjonowały jednostki organizacyjne: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydział
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, w skład którego wchodzi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, a także
jednostki ogólnouczelniane: Instytut Technologii i Innowacji.
Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pracowników: dydaktycznych – 192 osoby i badawczo -dydaktycznych – 18 osób. Liczba nauczycieli zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, według stanu na dzień
30 czerwca 2022 r., wynosiła: Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych – 63; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 66; Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych – 81, w tym profesorów i doktorów habilitowanych – 31, doktorów – 89. Kadra dydaktyczna liczyła
184,2 etatów przeliczeniowych.
Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tj. administracji i obsługi, według stanu na dzień
30 czerwca 2022 r. wynosiła 111 osób (108,9 etatów
przeliczeniowych).
W roku akademickim 2021/2022 prowadzono kształcenie na następujących kierunkach studiów: Wydział Nauk
Społecznych i Humanistycznych – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia, Menedżer administracji publicznej, Prawo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie, Filologia; Wydział
Nauk Technicznych i Ekonomicznych – Energetyka, Finanse
i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia drugiego stopnia,
Finanse, rachunkowość i podatki rachunkowość i podatki,
Informatyka, Inżynieria produkcji i logistyki studia drugiego stopnia, Logistyka i transport, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – Pielęgniarstwo pierwszego
stopnia, Pielęgniarstwo drugiego stopnia, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia, Dietetyka, Coaching
zdrowego stylu życia, Zdrowie publiczne studia
drugiego stopnia.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
w roku akademickim 2021/2022 na Uczelni studiowało ogółem 2536 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 1906 osób, a na niestacjonarnych 630 osób. W okresie od 1 października 2021 r. do 26 lipca 2022 r. status absolwenta Collegium Witelona Uczelnia Państwowa uzyskało 494 studentów.
Liczba absolwentów na poszczególnych
wydziałach przedstawia się następu-
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jąco: Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych – 132, Wydział
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 143, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych – 219.
W minionym roku akademickim z listy
studentów zostało skreślonych 647 studentów z powodu niezaliczenia sesji egzaminacyjnej, nieuiszczenia opłat związanych
ze studiowaniem lub z powodu rezygnacji z nauki.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostało
przyjętych łącznie 1191 osób. Rekrutacja na studia na rok
akademicki 2022/2023 w I naborze zostało przyjętych
668 kandydatów. Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak
w ubiegłych latach, ma charakter konkursowy i jest prowadzone w formie elektronicznej. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za wybrane przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin
przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest
ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia oraz
lista rankingowa ustalona przez właściwe komisje rekrutacyjne według zasad określonych przez Senat Uczelni.
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Senat Collegium Witelona Uczelnia Państwowa podjął
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów, który
będzie obowiązywał od roku akademickiego 2022/2023.
Najważniejsze zmiany regulaminu studiów dotyczyły: nowej
nazwy Uczelni, doprecyzowania zasad wsparcia osoby
z niepełnosprawnościami w procesie studiowania, wprowadzenia zmian w zasadach organizacji zajęć i praktyk
zawodowych oraz indywidualnej organizacji studiów, wprowadzenia zapisów o Filii Uczelni oraz egzaminach dyplomowych na nowym kierunku Położnictwo.
Fundamentalnym założeniem strategicznym jest umocnienie pozycji Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
w sektorze uczelni zawodowych w Polsce, z korzyścią
dla wspólnoty akademickiej i otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni.

jakości procesu kształcenia przez zapewnianie studentom
dostępu do najnowszych zdobyczy techniki i osiągnięć
nauki, w Uczelni powołano Instytut Technologii i Innowacji
stanowiący zaplecze badawcze Uczelni.
Wprowadzono również nową grupę nauczycieli akademickich: badawczo - dydaktycznych. Wiąże się to z dbałością o jakość procesu dydaktycznego, jego nowoczesność,
a także jest wyrazem szczególnej dbałości o rozwój kadry
dydaktycznej Uczelni przez umożliwienie ustawicznego rozwoju. Wpłynie to bez wątpienia na zapewnienie studentom dostępu do aktualnych osiągnięć nauki.
Nadto Senat Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
podjął Uchwałę w sprawie utworzenia przez Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa Filii we Wrocławiu. Jest to
związane z wolą poszerzenia rynku świadczenia przez

Celami strategicznymi są: realizacja nowoczesnego
systemu kształcenia uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia oraz stabilizacja i rozwój kadry
dydaktycznej Uczelni.
W roku akademickim 2021/2022 najważniejszą zmianą była zmiana nazwy Uczelni
na Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Nowa nazwa Uczelni obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Wiąże się to m.in. z podążaniem Uczelni w kierunku uczelni prowadzącej również badania, innowacyjnej, odpowiadającej na potrzeby otoczenia społeczno- gospodarczego, w tym biznesu,
przez m.in. uczestniczenie we współtworzeniu nowych rozwiązań technologicznych. Stąd też, kierując się
potrzebą realizacji celów strategicznych – ustawicznym rozwojem pracowników, zapewnieniem wysokiej

Uczelnię usług edukacyjnych na terenie miasta Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Bliskość tego ważnego
ośrodka miejskiego od legnickiej siedziby Uczelni stanowi punkt wyjścia do dalszego dynamicznego rozwoju
Uczelni. Wobec potrzeb edukacyjnych aglomeracji wrocławskiej wyrażonych w liczbie kandydatów na studia
w uczelniach wrocławskich, a także mając na względzie możliwość zapewnienia przez Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa kształcenia na kierunkach, na których
dostrzega się zapotrzebowanie w tym regionie, podjęto
decyzję o utworzeniu tamże filii.
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych zajmuje się organizacją
praktyk zawodowych we współpracy z opiekunami praktyk
powołanymi z grona nauczycieli akademickich na poszczególnych kierunkach studiów. Dla studentów poszukujących
miejsca realizacji praktyki zawodowej zostały przygotowane listy zakładów pracy, z którymi Uczelnia podpisała
umowy lub porozumienia. W roku akademickim 2021/2022
ogółem było podpisanych ponad 50 takich umów/porozuciąg dalszy na str. 28
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Umocnienie pozycji… cd. ze str. 27
mień. Student może sam poszukać zakładu pracy, w którym będzie realizował praktykę zawodową.
W roku akademickim 2021/2022 zostało podpisanych
ponad 500 umów indywidualnych. Najczęściej praktyki
odbywają się w firmach na terenie województwa dolnośląskiego. Uczelnia na wybranych kierunkach studiów, tj. Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ponosi koszty związane z organizacją praktyk. Koszty dotyczą wynagrodzenia za opiekę i naukę studentów na praktyce w zakładach
opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych oraz placówkach oświatowych. Studenci z ww. kierunków są kierowani na praktyki do placówek, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia.

W omawianym okresie Polska Komisja Akredytacyjna
przeprowadziła ocenę programową na trzech kierunkach
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych: Administracja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną z okresem obowiązywania skróconym do 2 lat; Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego i drugiego
stopnia, profil praktyczny. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną, wskazując jednocześnie kolejny termin oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rok akademicki 2027/2028;
Filologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę
pozytywną z okresem obowiązywania skróconym do
2 lat.
Ponadto Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu
praktycznym na kierunku Prawo poza siedzibą,
tj. w filii we Wrocławiu.
W roku akademickim 2021/2022 przeprowadzono ocenę nauczycieli akademickich po
przerwie spowodowanej pandemią Covid-19.
Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich
zakończyła procedurę oceniania 131 osób.
Po przeanalizowaniu materiałów, opinii
wystawionych przez bezpośrednich przełożonych oraz studentów Komisja wystawiła wszystkim ocenianym nauczycielom
oceny pozytywne.

W roku sprawozdawczym
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich nie wszczęła żadnego
postępowania wyjaśniającego. Tak
samo było w sprawach dyscyplinarnych studentów.
Środki finansowe przeznaczone
na pomoc materialną w roku akademickim 2021/2022 wynosiły 3 730 000 zł.
Kwota ta została rozdysponowana
na następujące świadczenia: stypendia socjalne – 1 250 000 zł, stypendia
dla osób niepełnosprawnych – 520 000 zł,
stypendia rektora – 1 900 000 zł, zapomogi
– 60 000 zł.
Stypendium socjalne przysługuje studentom
w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2021/2022 kryterium dochodowe
na jednego członka w rodzinie studenta zostało
ustalone na maksymalnym poziomie 1051,70 zł
netto miesięcznie. Wysokość stypendium socjalnego zależnie od dochodów wynosiła: I próg przy
dochodach do 250 zł – stypendium 950 zł; II próg
przy dochodach powyżej 250 do 400 zł – stypendium 900 zł; III próg przy dochodach powyżej 400
do 550 zł – stypendium 850 zł; IV próg przy dochodach powyżej 550 do 700 zł – stypendium 750 zł; V
próg przy dochodach powyżej 700 do 1051,70 zł – stypendium 700 zł. W uzasadnionych przypadkach, określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów, student
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego wynosiło – 500 zł.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych może otrzymać
student posiadający orzeczenie właściwego organu stwierdzającego jego niepełnosprawność. Stypendia przyznane
zostały w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności: I stopień niepełnosprawności – znaczny – stypendium
w wysokości 800 zł; II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – stypendium w wysokości 700 zł; III stopień niepełnosprawności – lekki – stypendium w wysokości 600 zł.
W roku akademickim przyznano 73 stypendiów dla osób
niepełnosprawnych.
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W roku akademickim 2021/2022 przyznano 20 zapomóg. Minimalna wysokość zapomogi wynosi 300,00 zł,
a maksymalna to 2000,00 zł.
Stypendium rektora w danym roku akademickim może
otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku.
Lista rankingowa najlepszych studentów danego kierunku
studiów sporządzana jest na podstawie uzyskanej przez
studenta sumy punktów za średnią ocen, osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Stypendia rektora zostały przyznane w następujących progach:
próg I – powyżej 52,0 punktów – stypendium w wysokości
950 zł; próg II – od 49,1 do 52,0 punktów – stypendium
w wysokości 900 zł; próg III – od 46,1 do 49,0 punktów
– stypendium w wysokości 850 zł; próg IV – od 43,1 do
46,0 punktów – stypendium w wysokości 800 zł; próg V
– od 40,0 do 43,0 punktów – stypendium w wysokości
750 zł. W roku sprawozdawczym studenci Uczelni otrzymali 470 świadczeń pomocy materialnej na łączną kwotę
3 299 850 zł.

Senat Collegium Witelona Uczelnia Państwowa podjął
Uchwałę w sprawie utworzenia przez Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa Filii we Wrocławiu. Decyzja w przedmiocie uruchomienia Filii Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wpisuje się w Strategię Uczelni. Utworzenie Filii
Uczelni we Wrocławiu stanowiło działanie zmierzające
do realizacji celu strategicznego, jakim jest „Realizacja
nowoczesnego systemu kształcenia uwzględniającego
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego”. Podjęcie powyższej decyzji stanowiło reakcję Uczelni
na spodziewaną w najbliższych latach malejącą
liczbę studentów, spowodowaną niżem demograficznym w korelacji z potencjałem kadrowym
Uczelni potrzebami rynku usług edukacyjnych
we Wrocławiu.
Analiza liczby kandydatów i liczby osób
przyjętych na studia na uczelniach publicznych i niepublicznych kształcących we Wrocławiu pozwoliła na stwierdzenie, że rynek
usług edukacyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego we Wrocławiu jest rynkiem, który nie oferuje odpowiedniej
liczby miejsc na wybranych kierunkach
studiów w stosunku do zainteresowanych nimi kandydatów. Nasza Uczelnia prowadzi obecnie kształcenie
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na tych kierunkach, na których we wrocławskich uczelniach
jest znacznie więcej kandydatów niż osób przyjętych, tym
samym dostrzega się potencjał w pozyskaniu tychże kandydatów jako przyszłych studentów Filii we Wrocławiu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Ponadto możliwe
do zaoferowania im miejsca na studiach dotyczą kierunków,
na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy.
Uruchomienie Filii we Wrocławiu oznacza tym samym wyjście naprzeciw zarówno oczekiwaniom kandydatów na studia, jak i potrzebom otoczenia społeczno - gospodarczego.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa prowadzi obecnie działania zmierzające do poszerzenia oferty dydaktycznej w Filii we Wrocławiu o kolejne kierunki studiów wpisujące się w potrzeby lokalnego rynku pracy. Podjęto kroki
w celu uruchomienia: kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny, od roku 2022/2023; kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia drugiego stopnia, profil
praktyczny, od roku 2022/2023; kierunku Prawo – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny, od roku akademickiego 2022/2023, kierunku Psychologia – jednolite
studia magisterskie, profil praktyczny, od roku akademickiego 2022/2023.

Instytut Technologii i Innowacji został utworzony w październiku 2021 r. i jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, powołaną w celu optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego Uczelni. Działania realizowane w ramach Instytutu wspierają transfer wiedzy i technologii do gospodarki,
działalność badawczo - dydaktyczną Uczelni, ponadto Instytut świadczy usługi, w tym produkcyjne, związane z działalnością badawczo - dydaktyczną Uczelni. Przy tworzeniu
Instytutu nawiązano współpracę z czterema podmiotami
zewnętrznymi w zakresie działań wspierających tworzenie
i rozwój Instytutu, min. IndustrialSupport Weronika Wysoczańska, Instytut INTL sp. z o.o., Haerter Technika Wytłaczania sp. z o.o. sp. k. oraz 5sAutomate sp. z o.o.
Zadania realizowane w roku 2021/2022: zakończono
prace nad oprogramowaniem TPM wspierającym Lean Management w zakładach produkcyjnych. Wspólnie z IndustrialSupport: przetestowano TPM w Technonicol Insulation sp.
z .o. o, opracowano koncepcję oprogramowania SMED,
działania związane z wprowadzeniem oprogramowania
na rynek; specjalistyczne zastosowania dronów w logistyce we współpracy z INTL sp. z.o.o: zrealizowano szkociąg dalszy na str. 30
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lenia studentów kierunków inżynierskich w zakresie konstrukcji dronów. Wdrożono szkolenia z oprogramowania
dronów; podpisano wielostronne porozumienie z Powiatem Legnickim i innymi sygnatariuszami dot. przystosowania dronów na potrzeby powiatu. Trwa realizacja zakupów
platformy dronowej i podzespołów; ukończono warsztaty
dla studentów i uzgodniono zasady realizacji usług projektowych na rzecz firmy Haerter Technika Wytłaczania
sp. z. o.o sp. k. w roku 2022/2023; nawiązano współpracę z firmami w celu realizacji usług badawczo - rozwojowych od września 2022 do kwietnia 2023. Planowana
realizacja usług dla min. 20 firm; podjęto rozmowy z DCM
DOLMED w zakresie organizacji Mama &amp; Baby Centrum oferującego usługi fizjoterapeutyczne dla kobiet i dzieci
(wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów); wstępne projekty koncepcji Centrum Innowacji (wspólnie z Wydziałem
Nauk Społecznych i Humanistycznych); zmiany organizacyjne w działalności Instytutu: powołanie Rady Nadzorującej; wprowadzenie Regulaminu Instytutu.
W roku akademickim 2021/2022 Uczelnia w ramach
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podtrzymała
wprowadzone w czasie pandemii rozwiązania i realizowała
świadczenia socjalne poprzez: dofinansowanie masaży relaksacyjnych oraz biletów wstępu na kąpieliska, baseny, do aquaparków i innych akwenów wodnych. Dofinansowanie jest
wypłacane po udokumentowaniu poniesionych wydatków.
Ponadto wydawane były kupony specjalne do kina Helios
w Legnicy i w Lubinie. Prowadzono także zapisy i obsługiwano kartę MultiSport oraz współpracowano z Kwesturą
w zakresie wypłaty pomocy finansowej, dofinansowania do
wypoczynku oraz zajmowano się comiesięcznym rozliczeniem działalności socjalnej.
Ze względu na zwiększone wydatki pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, w okresie jesienno - zimowym, została przyznana pomoc finansowa dla pracowników, emerytów oraz rencisty na łączną kwotę 290 540 zł.

W miesiącu czerwcu br.,
zostało przyznane dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników emerytów, rencisty (łącznie 346 osób) na łączną kwotę
226 840 zł. W lipcu br. zostało
przyznane dofinasowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów,
rencisty (łącznie 321 osób) oraz ich
dzieci (258 osób) na łączną kwotę
461 300 zł.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim 2021/2022
zorganizowała w formie stacjonarnej: studenckie Otrzęsiny – wydarzenie organizowane w Sky Club Legnica w celu zintegrowania się ze studentami rozpoczynającymi naukę,
wybory uzupełniające do RUSS oraz Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, dzień walki
z cukrzycą – pomiar cukru we krwi zorganizowany
przy współpracy z Kołem Młodych Medyków: Sekcja Pielęgniarska, słodkie koło fortuny zorganizowane
z okazji tłustego czwartku, warsztaty samobadania
piersi – zorganizowane przy współpracy z Kołem Młodych Medyków: Sekcja Pielęgniarska, warsztaty „Zorganizuj się w czasie – poznaj nawyki skutecznego działania” zorganizowane przy współpracy z Biurem Karier.
W roku akademickim 2021/2022 Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa już po raz piąty wzięła udział w programie Legia Akademicka. Program Legii Akademickiej był
realizowany poza obowiązkowym programem kształcenia
ogólnouczelnianego jako dodatkowy projekt dla studentów
chcących wziąć udział w zdobyciu kolejnych umiejętności.
W ramach programu utworzono dwie grupy z modułu podstawowego oraz dwie grupy z moduły podoficerskiego.
22 kwietnia 2022 r. na terenie Uczelni zostało zorganizo-
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wane spotkanie organizacyjne, któremu towarzyszył pokaz
mobilnego wyposażenia wojskowego sprzętu łączności radiowej oraz pokaz uzbrojenia żołnierzy.
Zajęcia teoretyczne prowadzone były przez pracowników uczelni oraz instruktorów Wojska Polskiego. Odbywały się one w salach, które umożliwiały transmisję zajęć
poprzez platformę Classroom. Część teoretyczna programu
zakończyła się egzaminem, który pozytywnie ukończyło 31
osób w module podstawowym oraz 27 osób w module
podoficerskim.
W roku akademickim 2021/2022 Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych wraz z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami kontynuowali pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami, podejmując działania mające na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych. Opiece podlegało 73 studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 1 studentka z problemami
zdrowotnymi nie posiadająca orzeczenia. Wśród nich były
osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową
oraz osoby z innymi schorzeniami i zaburzeniami. Studenci
z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami mogli
korzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem – socjoterapeutą. Konsultacje odbywały się głównie
na Uczelni, a także telefonicznie i drogą mailową. Komisja
ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, w odpowiedzi
na wnioski studentów, przyznała wsparcie w formie: pomocy
asystenta, wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia
bądź zmiany ich formy, możliwości uzyskania od prowadzących zajęcia materiałów w postaci prezentacji lub notatek, możliwości korzystania z urządzeń technicznych rejestrujących przebieg zajęć (dyktafon lub kamera), zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach, dodatkowych zajęć z lektoratu j. angielskiego lub modułów sprawiających trudności
studentom, wypożyczenia laptopa oraz tabletu.
W okresie od marca do czerwca 2022 r. przeprowadzono cykl 8 szkoleń, dotyczących bezpieczeństwa studentów z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Zorganizowano również 3 spotkania w ramach Warsztatów Rozwoju
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Osobistego. W roku akademickim 2021/2022 przeprowadzono łącznie 9 szkoleń (w tym 6 specjalistycznych i 3 świadomościowe). W związku z realizacją na Uczelni projektu
„Collegium Witelona – Uczelnia dostępna”, przy zaangażowaniu Pełnomocnika oraz Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, przeprowadzono szkolenia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni pn.
„Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego”.
W roku akademickim 2021/2022 pozyskano środki
na: realizację projektu: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – wysokości 1 000 000 zł. Projekt jest realizowany
od 30 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.; realizację
projektu: „Innovations. Impact of the COVID-19 pandemicon
science and technology”, którego budżet wynosi 156 000 zł.
Projekt zakłada organizację interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom
nowego ładu, innowacji, roli szkolnictwa wyższego w tworzeniu innowacyjnego otoczenia społeczno -gospodarczego,
a także wpływowi COVID-19 na naukę i technologię.
W roku akademickim 2021/2022 Uczelnia realizowała
7 projektów: Zintegrowany Program Rozwoju – etap I – wartość projektu 5 092 794,50 zł; Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II – wartość projektu 6 228 097,85 zł;
Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ
im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta – wartość projektu 1 972  714,68 zł; Kadra dla BPO
program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy – wartość projektu
966 343,75 zł; Collegium Witelona – Uczelnia dostępna
– wartość projektu 3 927 339,96 zł; Dydaktyczna Inicjatywa
Doskonałości na 2022 rok – wartość projektu 1 000 000 zł;
Innovations. Impact of the COVID-19 pandemicon science
and technology – wartość projektu 156 000 zł.
W 2021 r. zostało zrealizowanych 5 projektów badawczych sfinansowanych z grantów wewnętrznych Uczelni,
ciąg dalszy na str. 32
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na których realizację przeznaczono 34 607,89 zł.
Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
realizowano 8 projektów badawczych na łączną kwotę
12 051,48 zł, na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych – 2 projekty badawcze na łączną kwotę 22 556,41 zł.
Wymiernym efektem realizacji projektów badawczych
w 2021 roku jest: 14 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych wymienionych na liście
MNiSW, 2 rozdziały w monografiach, 9 referatów, komunikatów naukowych wygłoszonych na konferencjach.

W 2022 r. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła
14 wniosków na łączną kwotę 53 172 zł: 4 projekty badawcze na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
na łączna kwotę 10 832 zł, 8 projektów badawczych
na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych na łączną
kwotę 30 650 zł oraz 2 projekty badawcze na Wydziale
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na łączną kwotę
11 690 zł.
W ramach Regulaminu Działalności Naukowej możliwe
są następujące formy wsparcia dla nauczycieli akademickich zaliczonych do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych: wspieranie i/lub dofinansowywanie kosztów publikowania prac naukowych, tj. artykułów naukowych w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz monografii, książek i rozpraw naukowych z wykazu wydawnictw ww. ministra; dofinansowywanie kosztów czynnego udziału w konferencjach; inne formy zatwierdzone przez Rektora.
W roku akademickim 2021/2022 przyznano
dofinansowanie: 4 pracownikom Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych – na łączną kwotę:
23 193 zł; 2 pracownikom Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – na łączną
kwotę 3661 zł.
W roku akademickim 2021/2022 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa otrzymała
fundusze europejskie z programu Erasmus+
(KA103) na mobilność studentów i pracowników uczelni w wysokości 48 900
EUR. W ramach realizacji w/w programu
w roku akademickim 2021/2022 zrealizowano 24 wyjazdy oraz 75 przy-

jazdów. Obecnie Uczelnia
posiada 47 umów bilateralnych
w zakresie wymiany stypendialnej programu Erasmus+ oraz 17
umów o partnerstwie. Partnerskie
uczelnie znajdują się w 20 krajach,
m.in. 15 uczelni w Niemczech, 13
uczelni w Turcji, 4 uczelnie w Hiszpanii i Rumuni, 3 uczelnie w Portugalii i na Ukrainie, po 2 uczelnie w Bułgarii, Francji, Grecji, Litwie i Włoszech
oraz po 1 uczelni w Belgii, Białorusi, Chinach, Chorwacji, Czechach, Danii, Łotwie,
Słowacji i Wietnamie.
Na rok akademicki 2022/2023 Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa zostały przyznane z programu Erasmus+ fundusze w wysokości 66 000,00 EUR na łącznie 27 wyjazdów
za granicę.
Akademickie Centrum Kompetencji (ACK)
powstało w 2021 r. w miejsce dotychczas działającego Centrum Kształcenia Ustawicznego. W strukturach ACK znajduję się Biuro Karier oraz od lutego
2021 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dodatkowo
od września 2021 r. prowadzone działania obejmują
obsługę Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów (OSM). Z dodatkowej oferty kształcenia skorzystało dotychczas 8405
osób. W roku akademickim 2021/2022, w ramach 95
form kształcenia uczestniczyło 1349 osób oraz 155 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ofercie ACK w roku akademickim 2021/2022 znajdowały się 23 kierunki studiów podyplomowych, 24 kursy
dokształcające (w tym 3 w OSM) oraz 48 szkoleń/warsztatów. W wyniku prowadzonej rekrutacji uruchomionych
zostało 7 kierunków studiów podyplomowych oraz 6 rodzajów kursów i 15 szkoleń/warsztatów prowadzonych w kilku
edycjach.
W roku akademickim 2021/2022 status słuchacza studiów podyplomowych posiadało 187 osób. Status absolwenta uzyskało 129 osób, co daje łącznie 3729 absolwentów od początku istnienia.
W omawianym roku oferta kształcenia obejmowała 21
kursów. Łącznie dotychczas kursy dokształcające ukończyło
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741 osób, a w roku akademickim 2021/2022 43 osoby.
Dotychczas ze szkoleń i warsztatów skorzystało 1674 osób,
w bieżącym roku akademickim szkolenia ukończyło 706
osób. W roku akademickim 2021/2022 oferta ACK obejmowała 35 szkoleń/warsztatów. Były to szkolenia zakresu
efektywności procesu kształcenia, a także kompetencji komunikacyjnych, pracy grupowej oraz wystąpień publicznych.
W roku sprawozdawczym 2021/2022 Biuro Karier
podejmowało szereg działań mających na celu wsparcie
studentów i absolwentów w rozwoju kompetencji osobistych
wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. Na stronie
BK zamieszczono 434 ofert pracy/staży. Łącznie z oferty
BK skorzystało 707 osób. Zrealizowano 17 warsztatów
rozwoju osobistego, w których uczestniczyło łącznie 210
studentów. Były to warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, kompetencji komunikacyjnych, pracy grupowej, myślenia wizualnego, wystąpień publicznych w świecie realnym i wirtualnym.
Biuro Karier zrealizowało również: szkolenie z zakresu
savoir vivre’u pn. „Przez maniery do kariery”, spotkanie
z konsultantami DWUP z okazji Dnia Walki z Bezrobociem,
międzywydziałową rozgrywkę Gry Symulacyjnej Chłopska
Szkoła Biznesu oraz prezentację dotyczącą możliwości
samorozwoju dla wszystkich studentów I roku.
W roku akademickim 2021/2022 w ramach działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzono zajęcia dla 155
słuchaczy w Legnicy oraz w Świdnicy. Ich podstawową
formę stanowiły wykłady, które problematyką dostosowane
były do potrzeb i oczekiwań seniorów, m.in. z zakresu historii, psychologii, problematyki społecznej, medycyny, filozofii, religioznawstwa, architektury i wiedzy o regionie. Prowadzone były także zajęcia z języków obcych oraz informatyki. Słuchacze mieli możliwość korzystania ze zbiorów
bibliotecznych Uczelni oraz z Ośrodka Informacji Naukowej.
Oferta dydaktyczna wzbogacona była o dodatkowe zajęcia, które mogły być zrealizowane dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego. W ramach zajęć słuchacze UTW spotkali
się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji, brali udział
w rozprawie spadkowej oraz w spotkaniach organizowanych na terenie Uczeni, min. w spotkaniu organizowanym
z inicjatywy Lions Club Silesia Legnica w ramach akcji
charytatywnej spełniamy dziecięce marzenia z Mariuszem Szczygłem „Kultura czeska – moja laska nebeska” czy spotkaniu organizowanym w ramach cyklu
spotkań Ludzie z pasją z dr Mariuszem Szejbem,
autorem książki „Ósmy kontynent. Przez 7 kontynentów w głąb umysłu. Historie prawdziwe”. Słuchacze uczestniczyli także w spektaklu „Skrzypek na dachu” w Operze Wrocławskiej oraz
wycieczce do Ogrodu Botanicznego Arboretum Wojsławice, połączonej ze zwiedzaniem
Zespołu Klasztornego opactwa Cysterskiego
w Henrykowie i Kościoła pokoju w Świdnicy.
Utworzony w 2021 r. Ośrodek Szkolenia Maszynistów stale poszerza istniejącą
ofertę usług stosownie do zapotrzebowania rynku. W wyniku prowadzonych
negocjacji podpisano 7 umów z przewoźnikami na realizację kursów/szkoleń dla maszynistów. W ofercie OSM
ciąg dalszy na str. 32
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znajdowały się 3 kursy dokształcające i 12 szkoleń/warsztatów. Warsztaty prowadzone są również dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. W roku akademickim 2021/2022
łącznie z usług OSM skorzystało 370 osób.

Systematycznie zwiększające się zasoby biblioteki
na koniec czerwca 2022 r. wynosiły 89 145 książek i 2902
pozycje dokumentów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych oraz 3548 woluminów czasopism. Obecnie prenumerowanych jest 69 tytułów czasopism w wersji papierowej oraz 15 tytułów w wersji elektronicznej. Biblioteka bazująca przez wiele lat na dokumentach drukowanych, obecnie staje się biblioteką hybrydową,
łączącą elementy biblioteki tradycyjnej i biblioteki elektronicznej, w której obowiązują zasady typowe dla organizacji uczącej się. W ramach rozwoju biblioteki elektronicznej
oraz zwiększającego się zapotrzebowania na dostęp do
elektronicznych publikacji w czasie pandemii, zwiększono
liczbę zakupionych tytułów w czytelniach internetowych,
udostępniając 2491 publikacji na największej platformie
zbiorów elektronicznych IBUK LIBRA oraz 1896 publikacji
na platformie edukacyjnej – Biblio ebookpoint – Multimedialna Biblioteka Cyfrowa.
W ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
Academica istnieje możliwość dostępu (na terenie biblioteki)
do ponad 3 milionów 600 tys. publikacji (literatury naukowej i popularnonaukowej) ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
Celem systemu jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.
W roku akademickim 2021/2022 Dział Rozwoju, Promocji i Wydawnictw zajmował się promocją wizerunku Uczelni i oferty edukacyjnej Uczelni
wśród kandydatów na studia na rok akademicki
2022/2023. Pracownicy Działu gościli z prezentacją o Uczelni w 75 szkołach ponadpodstawowych, przekazanych zostało 3000
sztuk teczek na świadectwa dojrzałości oraz
pakiety z informacjami o rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023. Promocja rekrutacji na studia prowadzona
była również przy pomocy subskrypcji internetowej, informacji w Wortalu
Akademickim, YouTube, poprzez utrzy-

mywanie kontaktów ze szkołami i firmami, wysyłkę materiałów reklamowych, informacji o rekrutacji. Wywieszane
były plakaty informujące o rekrutacji. Informacje o rekrutacji emitowane były na antenie Radia Złote
Przeboje w Legnicy oraz Radia Eska
Wrocław. Reklama Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazywała
się także na portalach internetowych: lca.
pl, e-legnickie.pl, chojnow.pl, tulegnica.pl,
portal.legnica.edu, legnica24h.pl, miedziowefakty.pl, 24legnica.pl, legnica.fm, otolegnica.pl, regionafan.pl, lubin.pl, legnica.
online.pl, zmiedzi.pl. Materiały dotyczące
rekrutacji na studia przekazywane były również za pomocą środków elektronicznych.
Na bieżąco utrzymywane były kontakty z otoczeniem poprzez wysyłkę: „Kwadransa Akademickiego” (ukazało się w tym okresie 12 numerów pisma), materiałów reklamowych, zaproszeń
na uroczystości akademickie, kart świątecznych oraz
informatorów i ulotek, a także aktualizowano informacje na profilach Uczelni na portalach społecznościowych – Facebook, Instagram, YouTube, Tweeter oraz
Wortal Akademicki.

W lutym 2022 r. zostało uruchomione nowoczesne studio telewizyjne wyposażone w sprzęt do tworzenia wysokiej
jakości nagrań. Oprócz promocji oferty edukacyjnej Uczelni
Dział Rozwoju, Promocji i Wydawnictw zaangażowany był
w: Legnickie Prezentacje Edukacyjne on-line, na których zaprezentowało się 21 szkół, 7 uczelni wyższych oraz 8 instytucji edukacyjno-szkoleniowych, Dni Otwartych Drzwi Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w formule on-line, prezentacje plenerowe i targi edukacyjne organizowane głównie na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.
W związku z realizacją projektu „Uczelnia dostępna” dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami podlegają strony internetowe Uczelni. Obecnie działa już strona
poświęcona rekrutacji. Pozostałe strony są na etapie tworzenia i przenoszenia treści z dotychczasowych stron.
Od roku akademickiego 2021/2022 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest głównym organizatorem ogól-
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nopolskiej Olimpiady Mediewistycznej, współorganizatorem
jest Stowarzyszenie „Wspólnora Akademicka”. W kwietniu 2022 r. odbył się finał XV Olimpiady mediewistycznej
z udziałem 22 finalistów.

Działalność Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa obejmuje przygotowanie redakcyjne, wydawanie, dystrybucję i promocję publikacji o charakterze
naukowym, dydaktycznym, informacyjnym i okolicznościowym. „Zeszyty Naukowe”, najpierw Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a od 1 stycznia 2022 r. „Zeszyty Naukowe Collegium Witelona” ukazują się od 2007 r. i prezentują artykuły naukowe m.in.
nauczycieli akademickich naszej Uczelni.
Wydawnictwo w 2021 r. zajmowało się indeksacją Zeszytów Naukowych w bazach: CEJSH, BazEkon,
BazHum, PBN, Index Copernicus Journals Master List.
Z końcem grudnia 2021 r. Wydawnictwo zawarło z Index
Copernicus International umowę na zakup systemu do elektronicznego zarządzania pracą czasopisma – system ICI
Publishers Panel Complete, moduł do generowania numerów DOI dla artykułów do czasopisma i przyznania 50
numerów DOI do wygenerowania, moduł systemu antypla-
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giatowego do weryfikacji oryginalności artykułów naukowych w liczbie 50 artykułów w trakcie obowiązywania
umowy. 22 listopada 2021 r. „Zeszyty Naukowe” zostały
wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism. „Zeszyty
Naukowe” pozytywnie przeszły proces oceny przez Index
Copernicus International i są indeksowane w bazie ICI
Journals Master List za rok 2020. W wyniku tego została
przyznana punktacja ICV 2020: (Index Copernicus Value)
– 93,31 punktów na 100 możliwych, co było wynikiem
wyższym od 2019 r. o 13.28 punktów. Do Planu Wydawniczego na 2021 r. przyjęto 3 książki, 5 monografii, 4
„Zeszyty Naukowe”. W 2021 r. wydano 1 książkę, 2
monografie oraz 4 „Zeszyty Naukowe”. W sumie opublikowano 5 pozycji. W „Zeszytach Naukowych” opublikowano: 33 artykuły, w tym: 6 z afiliacją Uczelni, 12
z afiliacją zagraniczną (Ukraina – 8, Niemcy – 3, Czechy – 1), 17 z inną.
Do Planu Wydawniczego na 2022 r. przyjęto 5 książek, 6 monografii oraz 4 „Zeszyty Naukowe”.

Dalszą część sprawozdania Rektora z działalności Uczelni
w minionym roku akademickim przedstawimy w najbliższym
wydaniu „Kwadransa Akademickiego”.
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Imieniny Ulicy Najświętszej
Marii Panny
W pierwszy weekend września legniczanie świętowali Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny pod hasłem
„Eko & Folklor”. Ulica NMP to główny legnicki deptak,
prowadzący do Rynku. Imieniny ulicy Najświętszej Marii
Panny to jedno z największych i najpopularniejszych świąt
miejskich.
Podczas tegorocznej edycji tego wydarzenia odbyło się
Narodowe Czytanie Mickiewicza, występy lokalnych artystów, 21. Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy oraz
występy gwiazd – Bartka Rzepki, Pauliny Gołębiowskiej
oraz Ani Karwan.
Wśród wielu stoisk znalazła się również prezentacja Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Imieniny Ulicy stały
się doskonałą okazją do zaprezentowania bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2022/2023,
tj. oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich,
podyplomowych, bogatego wachlarza kursów i szkoleń.
Młodzież odwiedzająca stoisko naszej Uczelni uzyskała
również niezbędne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów czy perspektyw zatrudnienia po ukończeniu kształcenia.
Legnickie „Imieniny Ulicy” nawiązują do ustanowionego
12 września przez papieża Innocentego XI święta Najświętszej Marii Panny, jako wotum wdzięczności za pokonanie
Turków pod Wiedniem (12 września 1683 roku) przez
sprzymierzone oddziały dowodzone przez polskiego króla
Jana III Sobieskiego.
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Collegium Witelona
na „Bolesławieckim Święcie Ceramiki”
Stałym punktem ważnych wydarzeń kulturalnych na mapie
Dolnego Śląska jest coroczne „Bolesławieckie Święto Ceramiki”. Impreza, która pielęgnuje tradycje garncarstwa i ceramiki, co roku bije rekordy popularności. W trakcie pięciodniowego wydarzenia Bolesławiec gościł tysiące turystów
z całego świata. Oprócz tradycyjnych targów ceramiki,
wystaw i wydarzeń artystycznych, nie zabrakło zmagań
sportowych oraz giełdy staroci, która z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem.

Podczas tegorocznej edycji swoje wyroby zaprezentowało około 100 wystawców – producentów ceramiki z Polski, Czech i Węgier, którzy sprzedawali wyroby ceramiczne:
użytkowe, artystyczne oraz biżuterię.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w dniach 20 – 21
sierpnia bieżącego roku gościła na „28. Bolesławieckim Święcie Ceramiki”, na którym zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną
Uczelni. Przy stoisku można było zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2022/2023. Pracownicy Działu
Rozwoju, Promocji i Wydawnictw w czasie rozmów z zainteresowanymi osobami omawiali zasady tegorocznej rekrutacji, prezentowali kierunki studiów oraz warunki studiowania. Niejednokrotnie młodzi ludzie dopytywali o kształcenie on-line, które uważają za bardzo dobre rozwiązanie.
Kształcenie na studiach stacjonarnych realizowane jest
w formie hybrydowej (blended learning), w formie zdalnej
lub w trybie stacjonarnym. Podstawowym narzędziem służącym realizacji zajęć w formie zdalnej jest platforma Google
Workspace. Biorąc pod uwagę możliwości, które niesie
ze sobą użytkowana przez Uczelnię platforma Workspace,
na Uczelni funkcjonują zdalne klasy do realizacji kształcenia w trybie zdalnym i hybrydowym. Studenci i zdobywają wiedzę pod opieką dydaktyka, pracując w grupach.
Wykonują zadania indywidualne i grupowe. Uczestniczą
w dyskusjach, komunikując się przez Internet przez platformę Google Workspace.
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O rekrutacji na studia
w Jaworze
W Jaworze w dniach 26 – 28 sierpnia 2022 roku po dwóch latach pandemicznej przerwy odbywało się „Święto
Chleba i Piernika”. Również i tym razem
na uczestników wydarzenia czekała cała
masa atrakcji.
Podczas wydarzenia nie zabrakło bicia
rekordu na Najdłuższy Piernik w Polsce,
były wybory Miss i Mistera Ziemi Jaworskiej, pachnące Piernikowo, stoiska pełne
aromatycznego pieczywa i ciast serwowanych wprost od najlepszych polskich piekarzy i cukierników, wspólne gotowanie
z pasjonatem smaków i zapachów Tomaszem Jakubiakiem, a także animacje, konkursy, występy i dobra muzyka.
W wydarzeniu uczestniczyła Witelonka!
Mieszkańcy mieli tym samym możliwość
zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną naszej Uczelni oraz pozyskania informacji na temat kierunków studiów.
Collegium Witelona, rozumiejąc
potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz
magisterskie, kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które pozwalają podnosić kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności.
Kandydaci na studia w Collegium
Witelona mają do wyboru atrakcyjne kierunki studiów. Wśród nich są kierunki
prawne, humanistyczne, medyczne, techniczne, ścisłe. W sumie 22 kierunki studiów do wyboru – stacjonarne, „Ucz się
i pracuj” (bezpłatne), niestacjonarne.
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Dożynki w Księginicach

10 września 2022 roku odbyły się Dożynki Gminne
w Sołectwie Księginice. Barwny korowód dożynkowy przeszedł na teren przy świetlicy wiejskiej w Księginicach. Część
oficjalna rozpoczęła się występem zespołu Nowowianki
z Nowej Wsi Legnickiej, następnie po nim starostowie dożynek przekazali wójtowi Rafałowi Plezi bochen chleba wypieczony z mąki wyprodukowanej z tegorocznych zbiorów.
Organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek
z Wielkiego Kotła, konkursy dożynkowe, stanowiska handlowe, osteobus, catering, animacje, dmuchańce dla dzieci,
bezpłatne badanie wzroku.
W gronie wystawców znalazło się Collegium Witelona.
Mieszkańcy mieli tym samym możliwość zapoznania się
z najnowszą ofertą edukacyjną naszej Uczelni oraz pozyskania informacji na temat kierunków studiów.
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Dożynki Gminy Kunice
w Spalonej
Witelonka 3 września zaprezentowała ofertę studiów
magisterskich, inżynierskich, licencjackich na rok akademicki
2022/2023 podczas Dożynek Gminy Kunice w Spalonej.
Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęły się polową
mszą świętą. Jak co roku nie zabrakło stoisk promocyjnych
sołectw z terenu gminy Kunice oraz tradycyjnego konkursu
na najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Do konkursu na najpiękniejszy wieniec zgłosiły się: Jaśkowice Legnickie, Kunice,
Pątnów Legnicki, Rosochata, Spalona, Grzybiany, Szczytniki Małe, Miłogostowice.
Na scenie wystąpiły kapele ludowe, a dla dzieci przygotowano atrakcje oraz darmowe gigantyczne dmuchańce.
Nie zabrakło również atrakcji dla dorosłych i konkursów
dożynkowych z nagrodami. Gwiazdą tegorocznych dożynek był zespół Universe.
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Zarząd KU AZS
podsumowuje mijającą kadencję
Dobiegła końca dwuletnia kadencja Zarządu Klubu Uczelnianego AZS Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Mimo okresu pandemicznego Klub Uczelniany starał się
funkcjonować w sposób aktywny i systematyczny. Zarząd
Klubu w kadencji 2020 – 2022 spotkał się dziewięciokrotnie. W pierwszym roku działalności do Klubu Uczelnianego
AZS wstąpiło 50 członków, a w następnym liczba ta wzrosła do 70 osób. Niemal wszyscy z nich są aktywni sportowo i organizacyjnie. Członkami Klubu są przede wszystkim studenci naszej Uczelni, ale też pracownicy dydaktyczni i administracyjni.

W ramach Klubu aktywnie działały trzy sekcje: futsal
mężczyzn, piłka ręczna kobiet i piłka siatkowa kobiet. Nasi
studenci rywalizowali w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. Łącznie
przez dwa lata wystartowali w dwunastu różnych zawodach
sportowych. Piłkarki ręczne dwa lata z rzędu awansowały
do Finałów Akademickich Mistrzostw Polski, a dwie nasze
studentki wywalczyły wyróżnienia indywidualne – Królowa
Strzelczyń: Daria Miłek w 2021, a Wiktoria Kocińska
w 2022. Sebastian Sądej w roku 2020 zdobył brązowy medal w AMP w trójboju siłowym.
Klub w ciągu dwóch lat zorganizował pięć imprez
sportowych w których wzięło udział ponad pół
tysiąca uczestników. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że po czterech latach przerwy Akademickie Mistrzostwa Polski ponownie zawitały
do Legnicy. Po raz dziewiąty byliśmy organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski, tym razem
w piłce ręcznej kobiet. Mistrzostwa odbyły się
26 – 29.05.2022 r., a udział w nich wzięło
214 osób z 15 uczelni.
Promocja Klubu jest kolejnym, niedocenianym dotąd obszarem, który w ostatniej kadencji w istotny sposób rozwinęliśmy. Gryf Akademickiego Związku
Sportowego jest widoczny na całej
uczelni. Podczas tej kadencji został
uruchomiony oficjalny profil społecznościowy AZS Collegium Witelona,

który obecnie śledzi ponad pół tysiąca osób. Zależy nam
na dotarciu do jak największej liczby odbiorców.
Podsumowując, mimo pandemii to były dobre dwa lata
dla sportu akademickiego na naszej Uczelni.
KALENDARIUM
28 maja 2020 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Uczelnianego AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Prezesem Zarządu Klubu na kadencję 2020 – 2022 został
wybrany dr Andrzej Wnuk.
27 czerwca 2020 – XXVIII Zjazd Akademickiego Związku
Sportowego w Warszawie. Członkiem Zarządu Głównego
AZS na kadencję 2020 – 2024 zostaje wybrany Jacek Kiełb.
28 – 30 sierpnia 2020 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w Katowicach. Student Sebastian
Sądej wywalczył brązowy medal w kategorii do 83 kg.
5 września 2020 – V Turniej Gruszka CUP po raz pierwszy został zorganizowany na boiskach do siatkówki plażowej Kormoran Legnica.
11 września 2020 – powołanie do Rady Rozwoju
Zarządu Głównego AZS Tomasza Chochołka, Sekretarza
Klubu Uczelnianego.
12 grudnia 2020 – Szkolenie Weryfikatorów Akademickich Mistrzostw Polski i mianowanie na to stanowisko
Tomasz Chochołka.

15 grudnia 2020 – Gala Sportu Akademickiego w Warszawie, po raz pierwszy w historii w formule on-line. W klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostwach Polski z jednym brązowym medalem Uczelnia nasza została sklasyfikowana na 81. miejscu.
20 stycznia 2021 – posiedzenie Zarządu KU AZS PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
23 stycznia 2021 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Futsalu Mężczyzn we Wrocławiu. Drużyna AZS PWSZ
im. Witelona w Legnicy w składzie: Oskar Aleksiejew, Dawid
Duda, Mariusz Hermaszczuk, Kacper Jędraszczyk, Szymon
Legedź, Dariusz Lewandowski, Patryk Lewicki, Łukasz Rudnicki, Natan Sieroń, Jakub Wołoszyn, Michał Wozowczyk,
Maciej Wójtów zajęła piąte miejsce.
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17 lutego 2021 – posiedzenie Zarządu KU AZS PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
14 marca 2021 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Piłce Siatkowej Kobiet we Wrocławiu. Drużyna AZS PWSZ
im. Witelona w Legnicy w składzie: Jagoda Appel, Dorota
Chmielowska, Nikola Ginda, Weronika Jurczyk, Aleksandra Kachnowicz, Katarzyna Kielańska, Paulina Łata, Maja
Nagórna, Martyna Rataj, Wiktoria Wolniczek zajęła szóste miejsce.
19 kwietnia 2021 – Wirtualna Akademia Liderów AZS.
Cykl szkoleniowy adresowany głównie do liderów Klubów
Uczelnianych AZS oraz osób zaangażowanych w działania organizacyjne naszego stowarzyszenia.

29 kwietnia 2021 – posiedzenie Zarządu KU AZS PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Rezygnacja dra Andrzeja Wnuka
z funkcji Prezesa.
16 maja 2021 – drużyna AZS PWSZ im. Witelona
w Legnicy w piłce ręcznej kobiet wywalczyła awans do Finału
Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej. Drużyna
AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy w składzie: Wiktoria
Jaroniewska, Wiktoria Kocińska, Kamila Kolanowska, Daria
Miłek, Marta Murawska, Adrianna Pacyna, Klaudia Piróg,
Agata Tracz (Kapitan) zajęła szóste miejsce. Królową Strzelczyń AMP z 56 bramkami została Wiktoria Kocińska.
23 maja 2021 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Siatkówce Plażowej we Wrocławiu. Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Dorota Chmielowska i Wiktoria Wolniczek zajęły indywidualnie trzynaste miejsce. Drużynowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła
szóste miejsce.
5 czerwca 2021 – dwadzieścia lat temu na Uczelni
został zarejestrowany Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.
16 czerwca 2021 – posiedzenie Zarządu KU
AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
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 Państwowej Wyższej Szkoły

wieści
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Zawodowej im. Witelona
w Legnicy otrzymał prawo
do organizacji w roku 2022
Akademickich Mistrzostw Polski
w Piłce Ręcznej Kobiet – Półfinał B.
20 września 2021 – posiedzenie Zarządu KU AZS PWSZ im.
Witelona w Legnicy.
21 października 2021 – Gala
Sportu Akademickiego 2021 w Gdańsku. Politechnika Gdańska 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 Zawodową im. Witelona
w Legnicy. W typie uczelni: Wyższe Szkoły
Zawodowe zajęliśmy 12. miejsce na siedemnaście szkół tego typu. Pierwszą trójkę wywalczyli: PWSZ Tarnów, PWSZ Nysa i PWSZ Leszno.
8 listopada 2021 – Dolnośląskie Podsumowanie Sportowego Roku Akademickiego 2020/2021.
PWSZ im. Witelona w Legnicy zajęła dziewiąte
miejsce.
19 listopada 2021 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w Tenisie Stołowym Mężczyzn. Wojciech Mijas
indywidualnie zajął VII 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 (Bramkarz) zajęła VII miejsce.
1 stycznia 2022 – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dniem 1 stycznia 2022 roku nasza
Uczelnia zmieniła nazwę z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa. Nastąpiła w związku z tym zmiana
nazwy Klubu na Klub Uczelniany AZS Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa.
4 marca 2022 – posiedzenie Zarządu KU AZS Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
15 marca 2022 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Piłce Siatkowej Kobiet we Wrocławiu. Zespół Collegium
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Witelona w składzie: Dorota Chmielowska, Nikola Ginda,
Weronika Jurczyk (libero), Aleksandra Kachnowicz, Maja
Nagórna, Wiktoria Pomarańska, Paulina Szczeblewska, Wiktoria Wolniczek (kapitan) zajął IX miejsce. Trenerem zespołu
był Jacek Kiełb, kierownikiem drużyny – Tomasz Chochołek.
6 – 8 maja 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w Katowicach – Jaromir Wysocki w kategorii +120 kg zajął IV miejsce.
11 maja 2022 – posiedzenie Zarządu KU AZS Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
14 maja 2022 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn we Wrocławiu. Naszą
Uczelnię reprezentowała para Kacper Wojdak i Piotr Fedak,
która zajęła XIII miejsce.
15 maja 2022 – Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
w Siatkówce plażowej kobiet we Wrocławiu. Collegium
Witelona reprezentowała para Wiktoria Wolniczek i Dorota
Chmielowska, która zajęła VII miejsce.
25 maja 2022 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Uczelnianego AZS. Nowym prezesem Zarządu
Klubu na kadencję 2022 – 2024 został Jacek Kiełb.
26 – 29 maja 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski
w Piłce Ręcznej Kobiet – Półfinał B w Legnicy. Drużyna
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w składzie: Katarzyna Drzemicka (B), Wanessa Gajos, Wiktoria Jaroniewska, Wiktoria Kocińska, Kamila Kolanowska, Weronika Krawczak, Daria Miłek, Adrianna Pacyna, Klaudia Piróg, Paulina
Szczeblewska, Jolanta Trojanowska (B), Patrycja Winiarska,
Agata Żurek, Tomasz Chochołek – I trener, Agata Tracz –
II trener zajęła IX miejsce.
10 –13 czerwca 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski
w Piłce Ręcznej Kobiet – Finał w Katowicach. Drużyna Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w składzie: Katarzyna
Drzemicka (B), Wanessa Gajos, Wiktoria Kocińska, Kamila
Kolanowska, Weronika Krawczak, Daria Miłek, Adrianna
Pacyna, Klaudia Piróg, Agata Żurek, Tomasz Chochołek –
I trener, Agata Tracz – II trener zajęła VIII miejsce. Królową
Strzelczyń AMP z 43 bramkami została Wiktoria Kocińska.
12 czerwca 2022 – VII edycja Turnieju Gruszka CUP
w Legnicy, którego współorganizatorem jest Klub Uczelniany AZS.
22 czerwca 2022 – Dolnośląskie Podsumowanie Sportowego Roku Akademickiego 2021/2022 we Wrocławiu. W klasyfikacji generalnej Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2022 Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa zajęło VIII miejsce na Dolnym Śląsku.
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Promocja

przygotowuje
do studiów

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

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132
tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e - mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

humANISTYCZNYch
ARTYSTYCZNYch
LINGWISTYCZNYch
MATEMATYCZNYch
BIOLOGICZNych
CHEMICZNYch
PRZYRODNICZYch
INŻYNIERSKIch
INFORMATYCZNYch
MeDYCZNYch
PRAWNICZYch
ARCHITEKTONICZNYch
DZIENNIKARSKIch

kwadrans

nowości
wydawnicze

akademicki

45

„Praktycznie w przyszłość Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa”
Z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszu naszej Uczelni
ukazał się album pt. „Praktycznie w przyszłość Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa”.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od 25. Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, która odbyła się 3 paździer-

Specjalne wydawnictwo jubileuszowe wydano
z okazji obchodów 25-lecia Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa. Celem publikacji jest prezentacja dorobku materialnego, naukowo-dydaktycznego i kulturowego naszej Uczelni.
25 lat obecności na mapie edukacyjnej
miasta i regionu to dobra okazja do podsumowań i spojrzenia wstecz na dokonania
legnickiej Uczelni. Dla społeczności akademickiej Collegium Witelona, szczególnie dla osób, które od początku podjęły się misji budowania legnickiego
ośrodka akademickiego, pracowników
i studentów, historia rozpoczęła się
z rokiem 1998 – momentem zainicjowania działalności Alma Mater
Legnicencis.

nika 2022 r. Przez cały rok zaplanowane są wydarzenia mające uświetnić jubileusz Uczelni. Najwięcej atrakcji
zaplanowano na czerwiec 2023 roku.
Album „Praktycznie w przyszłość Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa” ma podkreślić wieloaspektowość funkcjonowania Uczelni w regionie Dolnego Śląska i kraju
na płaszczyźnie edukacyjnej, wychowawczej, kulturowej,
a także gospodarczej.
W albumie przedstawiono początki organizowania
legnickiej Uczelni, jej dalszy rozwój obejmujący swym
zasięgiem nie tylko działalność dydaktyczną, ale także
współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo - badawczymi, działalność jako mecenasa kultury i sztuki, rozbudowę bazy materialnej oraz plany na przyszłość.
Zaprezentowane fotografie to przekrój najważniejszych
wydarzeń z życia Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
będących zarazem potwierdzeniem sukcesu Uczelni.
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Atmosfera! Zabawa! Sport!
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest organizacją
studencką, zajmującą się od ponad 20 lat sportem akademickim na Uczelni. Istniejemy od 2001 roku.
Nasz Klub powstał z potrzeby i inicjatywy samych studentów, jako instytucja zrzeszająca środowiska akademickie
stawiające sobie za główny cel upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz podnoszenie sprawności fizycznej i polepszania stanu zdrowia społeczności akademickiej.

Nasi studenci wielokrotnie zdobywali medale
Akademickich Mistrzostw Polski. Ostatnie sukcesy to
wyczyn studenta Sebastiana Sądeja, który czterokrotnie z rzędu zdobywał medal w Akademickich
Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym (brązowy – 2017, dwukrotnie złoty – 2018 i 2019
oraz srebrny w 2020 roku).
W swojej ponad dwudziestoletniej historii Klub Uczelniany AZS był dziewięciokrotnie organizatorem zawodów rangi Akademickich Mistrzostw Polski w takich dyscyplinach jak: futsal mężczyzn, piłka ręczna
kobiet i piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i piłka siatkowa mężczyzn.
Ponadto w roku 2014 był współorganizatorem X Akademickich Mistrzostw
Świata w Łucznictwie. Dla lokalnego
środowiska Klub organizował Sztafetowe Biegi Uliczne, Legnicki Test

Coopera, a obecnie co roku
realizuje najnowszy projekt –
Turniej Gruszka CUP.
Akademicki Związek Sportowy zaprasza do członkostwa oraz na treningi przygotowujące do cyklu zawodów Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej oraz Akade-

mickich Mistrzostw Polski. Systematyczne zajęcia w ramach
AZS odbywają się miedzy innymi 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 sportowa krew. Wystarczy, że czujesz ducha sportu, jesteś pozytywną osobą, otwartą na pracę z ludźmi i nowe kontakty.
Będziesz miał szansę dołączyć do dynamicznie rozwijającego się zespołu. Z nami nie ma nudy. Gwarantujemy niezapomniane chwile łączące naukę i zabawę. Tutaj rządzi:
ATMOSFERA! ZABAWA! SPORT!
Zostań członkiem AZS i wyrób legitymację ISIC-AZS!
www.fb.com/azscollegiumwitelona
collegium.witelona@azs.pl

